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పరచయప్టెం.. 

బతుకమమ పప్టెండగ ఈ నెల మఫవఫ్ఫైన మొదలవుతునసద.  తెలప్టెంగణల
ఊరసూర  పిలలల,  పదదల  పలతో  బతుకమమలస  పేరర్చి  సప్టెంబరల
జరపకప్టెంటార;  బతుక  తలలన  కొలసత ర.  తొమమద  రోజుల
బతుకమమ  పప్టెండగ దాతర  మనప్టెం  పపకకృతకి  ఎప్టెంత  దగరరగ  ఉప్టెండల
తెలసుకప్టెందాప్టెం. అప్టెందరకీ బతుకమమ పప్టెండగ శుభాకప్టెంక్షల!

పడచీన తెలగు కవులస సప్టెంసతకృతభాష పపభావితప్టెం చేసినప్టెంతగ మరే భాష
పపభావితప్టెం  చెయతలేదు.  మన  గపప్టెంథాలస  తపపలేలకప్టెండ  అరరప్టెం
చేసుకవాలప్టెంటే  కొదద-గొపప  సప్టెంసతకృతప్టెం  వసతనే  మప్టెంచిద.  మర  ఆ
సప్టెంసతకృతనస  కూడ  కథలతో  పరచయప్టెం  చేసత  ఎప్టెంత  బాగుప్టెంటప్టెంద!

చమతతర శలకలస, వాటి వనక కథలస ఒకటొకటిగ ఈ మాసప్టెం నప్టెండ
మనక తెలయజేసప్టెందుక అప్టెంగీకరప్టెంచర,  ఇయనత రవిగర.  వారకి
ధనతవాదాల.

'ఏద ఒక పన- చేససూత పత- ఏద ఒకటి అవుతుప్టెంద' అన నవుత నవుతగ
చెపేప మసూడప్టెంచెల ధారవాహిక-  'నేతగడ-డడగన'  మొదటి అప్టెంచెన
ఈ సప్టెంచికల చదవప్టెండ;  మర ఏద ఒక మప్టెంచి పనన ధవరతప్టెంగ చేససూత
పప్టెండ!   మప్టెందవత ఈ కొతతపలలనప్టెంత చదవయతప్టెండ!!
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నహి వరేన వరన సమమప్టెంతీథ కదాచనప్టెం
అవరేన చ సమమప్టెంత ఏస ధమమ సనప్టెంతన

"లకప్టెంల ఎపపడవన కన దేతషనస దేతషప్టెంతో శప్టెంతప్టెంపజేయలేమ. పేపమతోట, సదాద్భావన తోట మాతపమ 
వవరనస జయప్టెంచగలప్టెం. ఇద ఏనటికీ వరతప్టెంచే నతయతప్టెం-సనతన ధరమప్టెం"

చెలగర కలగర సధుల
మళితమలయ పరల వలన మలన కీడన
నెలకొనననెవన నతమక
నొలయవు సుఖ దు:ఖ చయమలగపమలగుచున

భావప్టెం: సజజనల ఇతరల వలల మల జరగిత పప్టెంగిపర; కీడ జరగిత కప ప్టెంగిపర; సుఖాల, 

దు:ఖాల ఎప్టెంత బలప్టెంగ వచిర్చి చుటప కనస సరే, గొపపవార ఆతమలన మాతపప్టెం అవి అప్టెంటకొనవు.

సప్టెందరద్భాప్టెం: శమీకడనే ఋషి మెడల చచిర్చిన పమన, వసత డ పరక్షితుత  అనే రజు. దాప్టెంతో 
శమీకడ కొడకవన శకృప్టెంగి కపప్టెం ఆపకలేక, పరక్షితుత న శపిసత డ. అద తెలల్సిన శమీకడ తన 
కొడకన మప్టెందలససూత ఈ సప్టెంగతన గురత చేసత డ- మప్టెంచివాళళ ఎలా ఉప్టెండల  చెబుతడ,
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అమమ-ససహప్టెం
ఏడో తరగత రమ ఏడసుత నసడ.

వాడ అడగిప్టెంద ఒక పనస కవాలన.  అప్టెంతగ?  దానకి అమమ ఎప్టెంతలేసి మాటల అనసద?!

'డబుబ్బుల లేవుర, కూల డబుబ్బుల వొచర్చిక, వచేర్చి వారప్టెం చసూదాద ప్టెం' అననస అన ఉప్టెంటే తన
ఏడవక పవున - ససూరగడ దగరర అపపగ తీసుకొన పన నడపిప్టెంచుకొనేవాడ!

కన ఏమనసద చసూడ-”ఇటాల  డబుబ్బుల తగలేసత వుప్టెంటే యలా?  మొనసనే పద కవాలప్టెంటే
ఇసిత.  పరచర్చికి  ఎప్టెంద  కవాలప్టెంటే  ఇసిత.  బప్టెండకపప  పప్టెండకిత  చొకతయ  కొనకతప్టెందకి
నలగొప్టెందలవపయ.  'ఇప్టెంక  డబుబ్బుల  త,  డబుబ్బుల  త'  అప్టెంటే  నేనేమెవన  రసూపయల
అచేర్చితతనసన?  ఇగ చెపతనస!  పవస  ఇచేర్చిద  లేదు!  చదవిత  చదువు-  లేకపత మానెయ,

అప్టెంత!” అనప్టెంద.

తనేమెవన  డబుబ్బుల  తగలేసుత నసడ,  ససూరగడ  మాదర?  వాడ  బడకి  రోజూ  డబుబ్బుల
తెచుర్చికప్టెంటాడ.  ఇప్టెంటరతలల  పయ  ఏవవో  కొనకొతన  తప్టెంటాడ.  దగరరనస  వాళలకూ
పడతడనక; అయన ఆ డబుబ్బుల ఊరకే రలేదు కద, వాళలమమ వాళల  కషపపడతనేగ, అవి
వొచిర్చిప్టెంద?

వాళల బడల సరసతతీ దేవి విగపహప్టెం ఒకటప్టెంద.  రమ దాన ఎదుట నలబడ,  ఇదప్టెంత గురత
చేసుకొన  కళలనళల  పటప కనసడ.  అప్టెంతల  ఉరమ  ఉరమనటటలప్టెంద.  "ఊరకే  ఏడవక!

నకేమెవప్టెంద  చెపప-  అప్టెంత.  ఏడప  ఏడప్టెందాలా  నషపప్టెం!”  అన  వినపిప్టెంచిప్టెంద  సరసతత
విగపహప్టెంలప్టెంచి. 

రమ బితతరపయ చసూసడ: సరసతతీ దేవి మాటాల డప్టెంద- ససూరగడ గొప్టెంతుల! 
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'ఇగ ససూర, న పనెజపత . మరతదగ బయటికొసత వా, లేదా?” అన ఆవశప్టెంగ వనకిత, మప్టెందుకీ
తరగి చసూసడ రమ. అకతడవతరసూ లేర!!

ససూరగడ గొప్టెంతు నవితప్టెంద. “కదులే,  నక
నమమకప్టెం  లేదు.  ఇప్టెంతకీ
ఎప్టెందుకేడసుత నసవ?” అప్టెంద.

“న  గొప్టెంతు  ససూరగడ  గొప్టెంతులాగ
ఎప్టెందుకప్టెంద?”  అనసడ  రమ,

అనమానప్టెంగ.

“పపశసకి  జవాబు  పపశసకదు!”  అరచిప్టెంద
గొప్టెంతు.  ఈసర  అద  లక్ష్మయత  సర
గొప్టెంతులాగ అనపిప్టెంచిప్టెంద. 

“మీర..మీరే  గద  సర,  పనస  తెచుర్చికొమమనసద?!  మా  అమమన  డబుబ్బులడగిత,..  లేవన,

తటిపప్టెంద!" చెపేపశడ, మరతదగ చేతుల కటప కొన. 

“ససూరగడన అడగు  లేకపత ఓ పన చెయ… ..  ఇప్టెంటరతల్ తరతత వొచిర్చి చసూడ-  న
కప్టెంకమ  గినెసల  ఐదు  రసూపయలప్టెంటవ .  తీసుకళల !"  అప్టెంద  లక్ష్మయత  సర  గొప్టెంతు.

'థాప్టెంకత- థాప్టెంకత సర!' అనసడ రమ, గడబిడ పడపతసూ.

'సరసతతీ  దేవిన  సర  అనేవాడన  ననొసకతడనే  చసూసన.”  నవితప్టెంద  ససూరగడ  గొప్టెంతు.

“అయన గురత ప్టెంచుక, ఇద నేన నకిసుత నస అపప! కషప లల ఉనసవాళలన  ఎవరనెవన నవుత న
సప్టెంత ఐదు ఇచిర్చి ఆదుకవాల, పదదయతలప!” అనసద.

ఇప్టెంటరతల్ తరతత చసూసత కప్టెంకమ బరణ కిపప్టెంద ఐదు రసూపయల పటిప ఉనెవన!  రమకి
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పడణప్టెం  లేచి  వచిర్చినటట లప్టెంద.   సరసతతకి  దణషప్టెం  పటప కొన,  ఆ  డబుబ్బుల  తీసుకళిల  పనస
కొనకతనసడ. 

ఆ రోజు సయప్టెంతపప్టెం రమ వాళలమమ వాడన పిలచి చేతల ఐదు రసూపయల పటిపప్టెంద. “ఇగ,

ననస అడగవ గ!! పనస కసప్టెం!” అప్టెంద.

'అవసరప్టెం లేదులే, ననస ఎవరో అపిపచర్చిర!" అనసడ రమ.

అమమ అనమానప్టెంగ చసూసిప్టెంద-”ఎవురచర్చిర? అయన ఎవురన నవతప్టెందుక అడగవు?!”

అప్టెంద.

“సరసతతీ  దేవి-  కదు-  ససూరగడ-  కదు-  నేన  ఏడసుత ప్టెంటే  చసూళలక-  ”వాకతప్టెం  పరత
చెయతలేదు రమ.

"ఇవి తీసుకళిల,  ఇచెర్చియ-  ఎవర దగరర తీసుతనసవో వాళలకి!"  అప్టెంద అమమ. “ఇప్టెంతకీ సరసతతీ
దేవి ఎవర?” అప్టెంద, కొప్టెంచెప్టెం ఆగి. 

మరసటి రోజున ఇప్టెంటరతలల సరసతతీ దేవికి మొకతకొన, ఐదు రపయలస కప్టెంకమ బరణ
కిప్టెంద పటపబోయడ రమ.

“ససూరగడకిచెర్చియ.  ఇవి  'నవ'!”  అప్టెంద  సరసతతీ  దేవి-

ససూరగడ గొప్టెంతు పటప కొన.

“ఇదేద తడగ ఉప్టెందే!” అన మళల ఓసర విగపహప్టెం చసూటసూప
తరగి చసూసడ రమ.

ఎవతరసూ  లేర-”నక  ఏదీ  కనపిప్టెంచదు.  ఎపపడూ  కిపప్టెంద
చసూపే  ఉప్టెంటే  ఎలా?  పవ  చసూప  కూడ  కవాల!”  అనసద
ససూరగడ గొప్టెంతు. రమ చటకతన పవకి చసూసడ.
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సరసతతీ దేవి  మప్టెంటపప్టెం వనక  ఓ  వప  చెటప ప్టెంద.  దాన కొమమలల  కూరర్చిన,  కళసూలపతసూ
ఇకిలససూత థాప్టెంకూత“ . థాప్టెంకూత సర" అన లక్ష్మయతసర గొప్టెంతుతో పలకతునసడ- ససూర!

రమ  ససూరగడన  కొటేపప్టెందుక  పత,  వాడ  అప్టెందకప్టెండ  కిపప్టెందకి  దసూకి  తరగతలకి
పరగుపటాప డ!

మప్టెంచి అమమల, చకతన ససహితుల- నజప్టెంగ గొపపవాళళ! కదసూ?! 

మప్టెంచి అమమలక,  మప్టెంచి ససహితులక అభనప్టెందనలతో,

కొతతపలల బకృప్టెందప్టెం.

సతగతప్టెం!

కొతతపలలల  పిలలల రచనలక పడధానతత ఉప్టెంటప్టెంద. ఈ పసతకప్టెంల దాదాప సగప్టెం కథల పిలలల 
రసినవి; మగిలనవి పిలలలకసప్టెం పదదల రసినవి.  బొమమల  వసిన  వాళళ   మటక    యువకల. 

పిలలలన కలవటప్టెం, వాళలతో తెలగుల కథల  రయప్టెంచటప్టెం, బొమమల వయప్టెంచటప్టెం, వాళళ  పప్టెంపిన 
కథలస,  బొమమలస  సరదదద  మగత పిలలలప్టెందరకీ  నచేర్చిటల   పసతకలగ తయర చేయటప్టెం, 

దానకసప్టెం ఓపన  సరల్సి  ఉపకరణాలన వాడటప్టెం, కథలస అప్టెందరసూ ఉచితప్టెంగ చదువుకనేటల   
ఇప్టెంటరసట ల  పటపటప్టెంతోపట,  కొనస   పపతుల  అచుర్చి వయటప్టెం  మాక   ఇషపప్టెం. అప్టెందర  మలసూ  
కర  చేస   ఈ పనల  మీరసూ పలపప్టెంచుకప్టెండ.  పిలలల  కథల పపపప్టెంచనకి   సతగతప్టెం !

జతతషతడ (కపప్టెంగ) : జాతకప్టెం చెపిపప్టెంచుకొన డబుబ్బులవతకప్టెండ వళిలపతునసరేప్టెం? 

అపపరవు  (మసి మసిగ నవుతతసూ) : నేన పిలలకి కూడ బిచర్చిప్టెం పటపనన ఇప్టెందాక మీరే 
కదప్టెండీ చెపపర! ఇప్టెంక న నప్టెండ డబుబ్బుల ఆశిసత రేప్టెం?!

జతతషతడ   (తనకూడ నవుతతసూ, పపకతననస కకతన నమరతసూ) :  అప్టెందుకనే 
నయన,  ననస ఇవాళళ కకత కరసుత ప్టెందన మప్టెందుగ చెపపనద!
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కప్టెందేల తెలవి
రచన: క. వరమమ, ఏడవ తరగత, తెలప్టెంగణ సప్టెంఘిక సప్టెంక్షేమ గురకల పఠశల, రప్టెంజల, మెదక 

అనగనగ ఒక అడవిల జప్టెంక,

కప్టెందేల, కకి, తబేల, ఆవు,

ఏనగు,  ఎలగుబప్టెంటి,  ఇలా
చలా జప్టెంతువుల నవసిప్టెంచేవి.

ఇలా ఎనస జప్టెంతువుల ఒకరకి
ఒకర సహాయప్టెం చేసుకప్టెంటసూ

ఏ బాధ లేకప్టెండ ఉప్టెండేవి. 

 బొమమల కథ
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ఆ అడవిల మరో మసూలన ఒక సిప్టెంహప్టెం ఉప్టెండేద.  దాన పేర సిప్టెంగ్ మహరజ.

ఓసర అద మగిలన జప్టెంతువుల దగరరకి వచిర్చిప్టెంద. "నేన కూడ మీతో ససహప్టెం
చేసత న" అనసద. 

"మీరప్టెంత  ఏమప్టెంటార?”  అప్టెందరన  అడగిప్టెంద  ఏనగు.  "నవుత  మమమలస
చప్టెంపేయవు  కదా,  మాతో  మప్టెంచిగ  ససహప్టెం  చేసత వు  కదా?”  అన  సిప్టెంహానస
అడగయ మగిలన జప్టెంతువుల. 

"అయత!  నేన మీ ససహప్టెం కసమ వచర్చిన.  మమమలసప్టెందుక చప్టెంపతన?"

అనసద సిప్టెంహప్టెం. 

"అటాల  అయత సరే" అన అప్టెందరసూ ఒపపకనసర.

కన  సిప్టెంగ్  మహరజ  చలా
మసపద.  అద  అడవిలనే  ఒక
పడబడడ్డ  ఇలల న  వతుకతనసద.

రోజుక  ఒక  జప్టెంతువున
రహసతప్టెంగ  మాయమాటల  చెపిప
అప్టెందులకి  తీసుకపయ,

తనేయటప్టెం మొదల పటిపప్టెంద. 

దాప్టెంతో తతరలనే జప్టెంతువులనస తగిరపసగయ.  జప్టెంతువులనస ఒక రోజున మరప
చెటప  కిపప్టెంద సమావశప్టెం పటప కనసయ:  “మన అడవిలకి వటగళళ ఎవతరసూ
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కూడ  రలేదే?!  మర  రోజురోజుకూ  జప్టెంతువుల  ఎలా  తగిరపతునసయ?

ఎలగుబప్టెంటి కూడ కనపిప్టెంచటేలదప్టెందుక?” అన అనస బాధ పడడ్డ య.  సిప్టెంహప్టెం
కూడ  వాటితోబాట  కూరర్చిన  అప్టెంత  వినసద,  కన  ఏమీ  అనలేదు.   కన 
కప్టెందేలక మటక సిప్టెంహప్టెం మీద అనమానప్టెం వచిర్చిప్టెంద. 

"దీనస  కొప్టెంచెప్టెం  గమనప్టెంచు"  అన  అద
కతకి చెపిపప్టెంద. కత చెటప మీద కూరర్చిన
సిప్టెంహానస  గమనప్టెంచటప్టెం  మొదల
పటిపప్టెంద.  సిప్టెంహప్టెం ఆరోజున ఒక జప్టెంకన
తీసుకొన పడబడన  ఇప్టెంటలకి వళళగనే
కత అకతడే నలబడ గప్టెంతుల వసిప్టెంద;

కిచ,  కిచ మన ఒరపప్టెంద.  దగరరోలనే ఉనస
కప్టెందేల  కిటికీలప్టెంచి  లనకి  చసూసి
జరగుతునస  మసనస  కనకతనసద.

వప్టెంటనే  అవి  రప్టెండూ  మగిలన
జప్టెంతువులక విషయప్టెం తెలయజేసయ.

ఆరోజు  సయప్టెంతపప్టెం  పదమప్టెందీ  ఉప్టెండగ  కప్టెందేల  పరగు  పరగున  సిప్టెంహప్టెం
దగరరకి  వళిళప్టెంద.  "సిప్టెంగ్  మహరజ!  మనలస  ఎవర  చప్టెంపతునసరో
కనకతనసన. మనలస మీరే కపడల! రప్టెండ! ఇకతడో  దప్టెంగ సిప్టెంహప్టెం ఉప్టెంద-
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అద  రోజూ  మనవాళళన  చప్టెంపి
తప్టెంటనసద!  మీర  దానస  క్షణప్టెంల
చప్టెంపయతప్టెండ!”  అన  సిప్టెంహానస,
మగిలన జప్టెంతువులస కూడ ఒక బావి
దగరరకి తీసుకళిళప్టెంద.  

బావి  లకి  చసూసిన  సిప్టెంహానకి  తన
పపతబిప్టెంబమ  కనపిప్టెంచిప్టెంద.  "ఆగు!

ఇపపడ ననస చప్టెంపేసత న!” అన అద
ఆవశప్టెంతో బావిలకి దసూకిప్టెంద.  వప్టెంటనే
జప్టెంతువులనస పవనప్టెండ రళళ రపపలసూ
విసిర  బావిలనే  దానస

తుదమటిపప్టెంచయ. జప్టెంతువులక మసకర పీడ వదలపయప్టెంద.

వప్టెంగళపప మతుప డ: ఒరే! మొనస ఈ మధత నవతద చిలకన తెచర్చివటగ, పప్టెంచుకనేప్టెందుక? అద ఎలా 
ఉప్టెంద, ఇపపడ!

వప్టెంగళపప : ఇపపడ బానే ఉప్టెంద. కన మొనస ఐత అద నళల  అనకొన పటడల్ తగేసిప్టెంద! 

వప్టెంగళపప మతుప డ: అయత! మర అపపడ ఏప్టెం చేసిప్టెంద!?

వప్టెంగళపప: ఏప్టెం చేసిప్టెందా?! ఇలలప్టెంత చెడతరగిప్టెంద; కిటికీలప్టెంచి బయటికి పయప్టెంద; ఇప్టెంటి అదాద ల 
పగలకొటిపప్టెంద; వప్టెంట సమానల  అనస తోససిప్టెంద; ఫతనక రకతల కొటప కనసద....

వప్టెంగళపప మతుప డ: అయత! చివరకి ఎలా ఆగిప్టెంద?!

వప్టెంగళపప: ఏమప్టెంద?! పటడల అయపయ ఉప్టెంటప్టెంద!

నవుత!
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పదదల మాట
సకరణ : జ. వవషషవి, ఎనమదవ తరగత, శ చెవతనత ససూతల్, కవల.

దటపమెవన ఓ అడవి అప్టెంచున,  శపరప్టెం అనే
ఊరకటి ఉప్టెండేద. 

అడవి  మధతల  పదద  రవిచెటప  ఒకటి
ఉప్టెండేద.  దాన  కిపప్టెంద  హరతనప్టెందుడనే
సధువు ఒకయన ఉప్టెండేవాడ.   ఊళల ఏ
సమసత  వచిర్చిన  జనల  ఆయనస  సలహా
అడగేవాళళ.  ఆయన  కూడ  బాగ
ఆలచిప్టెంచి,  వివకప్టెంతో  కూడన  సలహాల
ఇసుత ప్టెండేవాడ.

శపరప్టెంల  రవి,  రజు  అనే  ఇదదర  అలలర
పిలలల  ఉప్టెండేవార.  ఒకరోజు  వీళిళదదరసూ
ఎవతరకీ  తెలయకప్టెండ  అడవిలకి
బయలదేరర.  అకతడ  ధాతనప్టెంల  ఉనస
హరతనప్టెందన  చసూసి,  ఆయనన
అనకరససూత,  ఎగతళి  చేయటప్టెం
పడరప్టెంభప్టెంచర. 

హరతనప్టెంద ధాతనప్టెం  ఆపి,  వాళలకేసి  చసూసి
నవుతతసూ  ఏప్టెంటి“ ,  మీరదదరే  వచర్చిర,
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అడవిలకి?!  అడవి  కూప ర  మకృగలకీ,  విష
కీటకలకీ నలయప్టెం కదా; పపకకృతతో మమకప్టెం
చెప్టెందగల  గిరజనల  మాతపమ  అడవిల
తరగడగలర.  అడవిల  ఎనస
ఆపదలప్టెంటాయ.  ఇకతడకి  రకూడదమామ
పిలలల!  వచిర్చిన  దారనే  తరగి  వళిలపప్టెండ,

వప్టెంటనే!" అన హెచర్చిరప్టెంచడ.

ఆయన  మాటల  లకత  చేయలేదు
పిలలలదదరసూ.  "మీర ఇకతడే ఉనసర కదా,

మీకేమీ కలేదు కదా,  మాకూ ఏప్టెం కదు-

మాక  కూడ  పపకకృత  అప్టెంటే  ఏప్టెంట
తెలసు!"  మొప్టెండగ  అప్టెంటసూ  వాళిళదదరసూ
సెవకిళలకిత,  ఇప్టెంక  అడవి  లలపలకే  దార
తీసుకప్టెంటసూ పయర. 

కపమప్టెంగ  ససూరతడ  అసతమప్టెంచసగడ.

రవి,  రజుల  వనకిత  తరగుదామనకనే
సరకే చీకటల  కపమమకనసయ.  వచిర్చిన దార
తపపర  ఇదదరసూ.  అడవి  బయటికి
వసుత నసమనకప్టెంటసూనే  మరప్టెంత  లపలకి
వళళర.  ఇపపడక వారకి భయప్టెం వయటప్టెం
మొదల పటిపప్టెంద. 

చీకటల  మదరనెవ.   అప్టెంతల పరతనమెవన
గుడ  ఒకటి,  నలలగ  కనబడప్టెంద
వాళలమప్టెందు.  “ఇకతడ ఎవతరసూ ఉప్టెండర!

మనప్టెం  చికతపడపయప్టెం,  చీకటల!”  అన
ఏడపచిర్చిప్టెంద వాళలకి.  

అప్టెంతలనే గుడ లపలనప్టెండ సనసగ దీపప
కప్టెంత కనవచిర్చిప్టెంద.  “వావ!  ఇకతడ ఎవరో
ఉనసర!  మనప్టెం  ఈ  రతతకి  ఇకతడ
ఆగచుర్చి!”  అనసడ రవి ఆశగ.   మెలలగ
ఇదదరసూ  గుడ  దగరరకి  వళిళ,  తలపన
మెలలగ నెటాప ర. 

ఐత  ఆ  గుడకి  అసల  మామసూల
మనషల  ఎవతరసూ  రర!  నలగుర
అడవి దప్టెంగలక అద సర వరప్టెం!  తలపల
తెరచుకగనే దప్టెంగల అట తరగి చసూసి,

తటాలన లేచి వాళల వప్టెంట పడడ్డ ర. 

పిలలల  పికతల  సతుత వ  కొదీద  పరగు
అప్టెందుకనసర.  అప్టెంతలనే వాళల దారకి ఓ
పదద  కొప్టెండ  చిలవ  అడడ్డచిర్చిప్టెంద!  ఇదదరసూ
కవుతన  కేక  పటిప,  శిలా  విగపహాల  లాగ
నలబడపయర- గటిపగ కళల  మసూసుకొన.
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అప్టెంతల  ఎవరో వాళిళదదర చేతులసూ పటప కొన
పకతకి  లాగినటపనపిప్టెంచిప్టెంద.  కళల  తెరచి
చసూసత అకతడ హరతనప్టెందుడ! 

'ప! వీళళ న ఆహార ప్టెం కర!' అనసడ
సధువు,  కొప్టెండచిలవతో.  దానకేప్టెం
అరరమెవప్టెంద  మర,  అద  నెమమదగ  వనకిత
తరగి అడవిలకి వళిళపయప్టెంద.  అప్టెంతలనే
అటగ వచిర్చిన  దప్టెంగల కూడ ఆయనక
నమసతరప్టెంచి,  మార  మాటాల డకప్టెండ

వళిళపయర. 

రవి,  రజు  ఆశర్చిరత  చకితులయతర-

“సతమీ!  కొప్టెండ  చిలవల,  దప్టెంగల  మీ
మాటనెలా వినసర?!"  అన అడగర.

హరతనప్టెందుడ చినసగ  నవాతడ.  “  ఏప్టెం
లేదు  బాబులసూ!  పమ  న  మాట
వినలనకనసద;  వినసద.  దప్టెంగలసూ అప్టెంత-

న మాట వినలనకనసర, వినసర. కన 
మీర  వాళలకప్టెంటే  ఎకతవ  తెలవిగలవాళళ-
న  మాట  వినదలర్చికలేదు;  వినలేదు;

ఆపదల  పడడ్డ ర.  ఒకతసర  ఇతరల
మాటన  మనసప్టెంచటప్టెం  మల  చేసుత ప్టెంద"

అనసడ పపశప్టెంతప్టెంగ.

రవి రజు సిగురతో తల దప్టెంచుకనసర. 

అట  తరతత  వాళళ  పదదల  మాటలల
ఏమాతపప్టెం  మప్టెంచి  విషయలనస  వాటిన
గపహిప్టెంచి  ఆచరప్టెంచటప్టెం  అలవాట
చేసుకనసర.

  పదదల మాట- చదద మసూట!
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మప్టెంచినళల విలవ
డ. గతమ , ఐదు-B, రఘునథ మాడల్ హెవ  ససూతల్, చెవతనతపర, హెవ దరబాదు.

రోహన, పీపత అనస చెలలళల . వాళల ననస పేర
పపకశ.  ఒకరోజున  వాళల  పసతకల
కొనకతవడనకి  వళత ప్టెంటే,  దారల  కొప్టెంత
మప్టెంద  మప్టెంచి  నళలల  చెతత  వససూత
కనపిప్టెంచర.  మప్టెంచి నళళలకి రళళ, మటిప
వససూత కేరప్టెంతల కొడతునసర వాళళ.

అపపడ  రోహన  అడగడ-  "ననస!
ఎప్టెందుక ననస, వీళళ అటాల  చేసుత నసర?”

అన.

“ఆడకప్టెంటనసర  బాబసూ!”  చెపపడ
ననస.
“కన  నవుత  ననస  నళళ  పడ
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చెయతదదప్టెంటావు కదా,  మర వీళల  ఎప్టెందుక
పడ చేసుత నసర?  ఇటాల  చెతత  వసత  నళళ
పడవపతయ కదా?” అనసడ రోహన.

"వీళలకి  మప్టెంచి  నళల  విలవ  తెలయదు
బాబసూ!"  అనసడ ననస.
"మరవత మనప్టెం వాళళకి తెలసటల  చెయతల
కదా?” అనసద పీపత.

"సరే-  చెపిప చసూదాద ప్టెం"  అన ననస ఆ పిలలల
దగరరకి వళిళ- “ఏయ!  పిలలలసూ,  మీర ఎనస
కల సుర?!” అనసడ గటిప గొప్టెంతుతో.

వాళళ ఇటకేసి చసూసి చటకతన చేతుల
కటప కొన  ఎప్టెంద తరగత సర” " అనసర.

“ఎనమద  తరగతకి  వచర్చిర-  ఇటాల నర,

ఉప్టెండేద?!” అనసడ ననస. 
వాళళ సిగురతో తలవప్టెంచుకనసర.

"ఇదగ,  చసూడప్టెండర!  మప్టెంచి నళల  కిప్టెందకి
ఎలా వసత య?  వరరప్టెం  దాతరనే కదా?  కన
ఇపపడ  చసూడప్టెండ,  మసూడేళల గ  సరవన
వరరల పడక, చెరవులనస ఎప్టెండపయయ;

బోరలల  నళళ  లేకప్టెండ  అవుతునసయ.

నేలలనసూ నళల  లేక;  వరరలసూ లేకపత ఇక
పప్టెంటల  ఎటాల  పప్టెండతయర?  మనప్టెం
అప్టెందరప్టెం  ఎటాల  బతతుకతప్టెం?  ఉనస  కసిన
నళలన  పదుపగ  వాడకవాలగన,  ఇటాల
వకృధా చేసుకప్టెంటే ఎలాగ?” అనసడ ననస.
“తపపయప్టెంద  సర!  ఇప్టెంకపపడూ  ఇలా
చేయప్టెం  అనసర పిలలల” .  

కొతతపలల పిపప్టెంట పసతకలన ఆన లవనల ఆరడ్డర చేయటప్టెం, చప్టెందాల కటపటప్టెం ఇపపడ మరప్టెంత 
సులవు!  కపడట కరడ్డ ల దాతరన, డబిట కరడ్డ ల దాతరన, నెట బాతప్టెంకిప్టెంగ్ దాతర కూడ 
కొతతపలలకవ  డబుబ్బుల చెలలప్టెంచవచుర్చి!  

సప్టెందరరప్టెంచప్టెండ: http://www.instamojo.com/kottapalli

కొనస చీమల సెవకిల్ రేసుల పలరనసయ. వాటికి  ఒక ఏనగు అడడ్డ  వచిర్చిప్టెంద.

అప్టెందుల ఒక చీమ 'చవడనకి న సెవకిలే దరకిప్టెందా?' అన తటిపప్టెంద ఏనగున.
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నలగు బొమమల కథల
మీకూ  ఉప్టెంటవగ,  బొమమల ?! వాటి గురప్టెంచి రయలన అనపిప్టెంచలేదా,  ఎపపడూ ?! రషివాతలీ పిలలల
వాళలకి ఇషపమెవన బొమమల గురప్టెంచి రసుత నసర-  చసూడప్టెండ.  వీటిల కొనస పదాల తపపలనెవనచసూసర?

వాటిన మీరే దదుద కొన చదువుకవాల !
రచన: ఋతతక, శ చరణ, వరరణ, శజ -రషీవాతలీ ససూతల్, మదన పలల, చితసూతర జలాల .

న టన!

న  గురపప్టెం  పేర  టన.  నేన  దానతో సెలవులల  దానతో  ఆడకప్టెంటాన.  అద  చలా
దకృఢమెవనద గురపప్టెం.  అద బడన రప్టెంగుల ఉప్టెంద.  దానస నేన న  కబోరడ్డ ల పటప కప్టెంటాన.

నేన  దానతో  మప్టెంచప్టెం  పవన  ఆడకప్టెంటాన.  దానతో  నేన  సతర  చేసత న.  దానస  దౌడ
తీయసత న. దానకి మెరస జుటప ప్టెంద. వీప పవన జీన ఉప్టెంద. నకప్టెంటే అద చలా ఇషపప్టెం. అద
మసూడ వప్టెందల రసూపయల. ఆ గురడనస మా అవత కొనప్టెంద. అద మా అవత దానస కడపల
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కొనప్టెంద.  మా  ససహితులక  న  బొమమప్టెంటే  చలా  ఇషపప్టెం.  నేన  దానతో  మసూడేళళనప్టెంచి
ఆడకప్టెంటనసన. 

నేన ఒకసర నేన న గురడనస మా కిటికి పవన
వసన.  ననస మా అమమ తటిపప్టెంద.  అపడ నప్టెంచి
ఇపపడ వరక  దానస  విలవవన  బప్టెంగరప్టెంల
చసూసుకప్టెంటనసన.  దానతో  నేన  ఇపపడ
ఆడకప్టెంటనసన. అద చలా దకృఢమెవన గురపప్టెం.

నేన  పద  వాడన  అయత  నేన  ఈ  గురడనస
కనకగ న పిలలలక ఇసత న.  నక న గురపప్టెం
చలా ఇషపప్టెం. దానకి పడవవన తోక ఉప్టెంద. అదే న

ఫేవరట బొమమ. -రతతక

న పల బొమమల!

న  పలల  చలా  దకృఢప్టెంగ,  అప్టెందప్టెంగ
ఉప్టెంటాయ.  మా అమమ ఆ రప్టెండ పలలస న
పటిపనరోజు  కనకగ  ఇచర్చిర.  పపతీ  రతత
నేన  వాటితో  పడకప్టెంటాన.  న  బొమమల
పేరల  రకిత, నకిత. రకిత ఏమొ తెలగు రప్టెంగుల
ఉప్టెంటప్టెంద.  ఇప్టెంక నకిత ఏమొ బడన రప్టెంగుల
ఉప్టెంటప్టెంద. నక న బొమమల నక అప్టెంటే చలా ఇషపప్టెం. నేన న బొమమలతో చలా అలలర
చేసత న.  న బొమమ అప్టెంటే న అప్టెందర ససహితులక ఇషపప్టెం.  న పలలత చలా జుట, చినస
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కళల , అప్టెందమెవన నలల గీతల ఉప్టెంటాయ. 

ఆ గీతల న  ఉలకే అప్టెందానసుత ప్టెంద.  కొనస  కొనస
సరల  ఆ  పలల  నజమెవన  పలల ల  కనపిసత య.

దాన  కళళన చసూసత  నక  ఎప్టెంతో  సప్టెంతోషప్టెంగ
ఉప్టెంటప్టెంద.  ఆ  రప్టెండ  పలల ఐదు  వప్టెందల
రపయల విలవ చేసిప్టెంద.  అవిటి చెవుల చసూసత
నక పదద పదద శప్టెంఖాల గురత కొసయ.  దాన తోక
చసూసత,  సెరరప్టెం  చసూసత  నక  పిలల  సెరరప్టెం
గురత కొసుత ప్టెంద.  దాన  మీసల  చసూస, నక

దకృఢప్టెంగ ఉనస సిప్టెంహప్టెం గురత కసుత ప్టెంద. నేన పదవనక కూడ అవిటిన నేన భదతప్టెంగ  దాచి
పటప కప్టెంటాన. నక న బొమమల అప్టెంటే పడణప్టెం.       -శ చరణ

న మక!

న దగరర  చలా బొమమల ఉనసయ.  కన
నక ఒక  బొమమ  అప్టెంటే  చలా  ఇషపప్టెం.  ఆ
బొమమ ఒక మక పిలల. అద తెలలగ ఉప్టెంటప్టెంద.

దానకి  ఫల పీ చవుల  ఉనసయ.  దానన  న
పటిపన  రోజు  ఆ  బొమమన  కొనచర్చిడ.  ఆ
బొమమ అప్టెంటే నక చలా ఇషపప్టెం. ఆ బొమమకి మెరస కళల  ఉనసయ. దానతో నేన న చెలలల
దానతో ఆడకప్టెంటామ. ఎలాప్టెంటి ఆటలప్టెంటే దానస మమ పప్టెంచుకప్టెంనటసూల, ఇప్టెంక చలా
ఆటల ఆడకప్టెంటామ.  ఇప్టెంక దౌడ తీయప్టెంచినటల .  దానస నేన వాకిప్టెంగ్ కి పిలచుకొన
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దానస వళత న.  నేన  దానస  చినసగ  ఉనసపపడ దానస  'తతతల్  లాప్టెంబ'  అనే  దానస.
ఎమనలనకనసప్టెంటే 'లటిపల్  లాప్టెంబ'  అనప్టెంలనకనసన!! న  చెలలలక కూడ అద
అప్టెంటే చలా ఇషపప్టెం.  అద ననస దానస హెవ దాడబాద్ నప్టెండ తెచర్చిర.  అద ఎప్టెంతో మెతతమెతతగ
ఉప్టెంటప్టెంద.  నేన అపపడపపడ దానస గెటిపగ పటప కొన నదరపతన.  దాన పేర లటిపల్
లాప్టెంబ.  నేన చెపిపనటేప దానస నేన చినసగ ఉనసపడ తతతల్ లాప్టెంబ అనే దానస.  న బొమమ
అప్టెంటే  అప్టెందరకీ  ఇషపప్టెంమ.  ఆ  బొమమ  నక  ఎప్టెంతో  ఇషపప్టెం.  నేన  పదవయక కూడ
ఉప్టెంచుకప్టెంటాన.  దానస నేన జాగపతతగ చసూసుకప్టెంటాన.  అద చలా మదుద గ ఉప్టెంటప్టెంద.

అద ఎపపటికి ఇషపప్టెంమ. -వరరణ

న పప బొమమ!
నక  ఒక  బొమమ  ఉప్టెంద.  దన పేర  టసిత.  అద
ఎరపల ఉప్టెంద.  దాన జుటప  పసుప రప్టెంగు.  అద
అనప్టెంతపరప్టెంల  కొనకనసన.  అద 200

అయప్టెంద.  అద  కొప్టెంచెప్టెం  తెలపల  ఉప్టెంద.  అద
లావుగ ఉప్టెంద. అద మెతత  మెతతగ ఉప్టెంద. అద నేన
రవికి తెచర్చిన.  దానతో నేన పడకప్టెంటాన.  దాన
కళల  నలపల ఉప్టెంద. నేన దానకి భటల వసత న.

దానకి  ఒక  బలట  వసన.  నేన  దాన  తొరగు
పడకప్టెంటాన.  దానకి ఒక  చిన తోక-  దానకి ఒక

జప్ ఉప్టెంద.  అద చలా మదుగ ఉప్టెంటప్టెంద.  నేన దాన చలా జగపతగ చుసుకప్టెంటాన.

దనకి కళళ మరసత న. అద చలా అప్టెందప్టెంగ ఉప్టెంద. -శజ



కొతతపలల                                                               23                                                        సెపపప్టెంబర  2016

పమక పల
హెవ దరబాదు పసతక పపదరరనల కూరర్చిన సతత రసిన ఈ కథ చసూడప్టెండ.   మర దుషప లస ఎవతరసూ
దగరరకి రనవతక పత వాళళ ఎలా బాగుపడతరప్టెంటార..?

ఎ. సతత, ఏడవ తరగత, B సెక్షన, S.F. Alogsius High School, చెవతనతపర, హెవ దరబాదు.

అనగనగ ఒక అడవిల ఒక పమ ఉప్టెండేద. దానకి పళళ ఒకటే ఉలఉల అనేవి. కనపిప్టెంచిన
జప్టెంతువునలాల  ఊరకే కొరకతుప్టెండేద.  సిప్టెంహరజుకి ఈ సప్టెంగత తెలల్సి- 'ఇదగ- నక ఇద
చివర అవకశప్టెం. మరతదగ న అలవాట మానక. లేకపత అప్టెంత' అనేసిప్టెంద.

పమ చినస మఖప్టెం పటప కొన ఏడససూత  పతుప్టెంటే చెటప  మీద ఉప్టెండే కత ఒకదానకి జాల
వసిప్టెంద. “ఎప్టెందుక, ఏడసుత నసవ పమసూ?” అన అడగిప్టెంద.

“సిప్టెంహప్టెం  ననస  బదరసతప్టెంద.  'చెపిపనమాట  వినకపత  అప్టెంత'  అప్టెంటప్టెంద!”  ఫిరతదు
చేసిప్టెంద పమ.
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కతకి  కపప్టెం  వచిర్చిప్టెంద.  "అటాల  ఎటాల
అప్టెంటప్టెంద?  వీలేలదు.  నవుత న చెటప  కిపప్టెంద
ఉప్టెండ.  నకేమీ  కకప్టెండ  నేన  చసూసత న"

అనసద.  

మరసటి  రోజు  ఉదయనస  కత  ఆహారప్టెం
కసమన  అడవిలకి  వళళగనే  పమ  పళళ
మళళ ఉలఉల మనసయ. దేనస కొరకలా, అన
చసూసత  దానకి  మసూడ  కత  పిలలల
కనపిప్టెంచయ.   వప్టెంటనే  అద  చెటపకిత
కతపిలలలస  తనవితీర  కరచి,  ఏమీ  ఎరగన

దానకి మలేల చుటప చుటప కొన పడకనసద.

సయప్టెంతపప్టెం  ఇప్టెంటికి  తరగి  వచిర్చిన  కతకి
నరగల  కపకిత  చనపయన  పిలలల
కనపిప్టెంచేసరకి విపరతమెవన ఆవశప్టెం వచిర్చిప్టెంద.  "

'పమక  పల  పయటప్టెం'  అప్టెంటే  ఇదే.

దారనపయ  పమన  ఊరకే
నెతతకకితప్టెంచుకనసన" అన ఎప్టెంతో బాధ పడన
కత,  బప్టెండరయన  ఒకదానస  తెచిర్చి  పమ
మీద  పడేసిప్టెంద.  అయన కపప్టెం ఆపకలేక
దానస తగలబటేపసిప్టెంద!
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ఉడత కథల
కొతతపలల-84 ల  "కథ  రయప్టెండ"  అన  ఇచిర్చిన  ఉడత  బొమమక  కప్టెంచనపలల-
మప్టెంగళగిర అరవిప్టెంద మడల్ ససూతలల  ఎనమద తరగత చదవ పిలలల కనపటిపన
ఏడ కథల  … :)

వటగడ ఉపయప్టెం
“ఇదుగ పపలసూ! కొతత  కొతత  వసుత వులసగన,  మనషలస గన నమమ దగరరకి పకప్టెండ!” అన
పిలలలప్టెందరకీ  చలాసరేల  చెబుతుప్టెండేద  తలల  ఉడత.  ఉడత  పిలలలనస  చకతగ  తలలసూపేవి.

అయత వాటిల  చినస  పిలలక మటక అమమ మాటల నచర్చిలేదు.  “ఎప్టెందుకట?!  ఊరకే
భయపడేద ఎప్టెందుక?!  నేన కొతత  వసుత వులస ఎప్టెంచకత మటప కప్టెంటాన.  నకేమీ  కదు"

అనకనేద.

ఆ పడప్టెంతప్టెంలనే ఓ వటగడ ఉప్టెండేవాడ. అతనకి ఉడతలస పటప కవటప్టెం అప్టెంటే చలా ఇషపప్టెం..
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అతన వాటిన తనేవాడ; లేకపత అమమకనేవాడ. 

అయత ఓసర  చల  కలప్టెంల బాగ మప్టెంచు
పడప్టెంద.  ఉడతల అసల్సిల బయటికి రలేదు.

వటగడకి చలా కషపమెవప్టెంద.  వాటిన బయటికి
రపిపప్టెంచటప్టెంకసప్టెం  వాడ  ఒక  ఉపయప్టెం
ఆలచిప్టెంచడ.  మప్టెంచుతో చకతన బొమమలాగ
చేసడ.  ఆ  బొమమకి  ఒక  కతరట  మకత
పటాప డ.  తన ఆ పపకతనే ఓ చెటప  మాటన
నకతడ.

కొదదసపటికి కతరట వాసన తగిల చినస ఉడత
బయటికి వచిర్చిప్టెంద.  అకతడ దానకి ఓ చకతన మప్టెంచుమనషి కనపిప్టెంచడ!  దానస చసూడగనే
ఉడతక చలా సప్టెంతోషప్టెం వసిప్టెంద. "అబబ్బు!ఏమటబాబ్బు ఇద, బలే ఉప్టెంద! అన,  మప్టెంచు మనషి
దగరరక వళిల, దాన మకతకనస కతరటప న పటప కొన తనబోయప్టెంద.  

సరగర అదే సమయప్టెంల వటగడ వల విసిర పటప కనసడ దానస,  “దరకవు!  ఇపపడ
ననస ఎటాల  తప్టెంటాన చసూదుద వు!” అన వాడ దానస ఒప్టెంటి చేతోత గటిపగ పటప కొన, వలనప్టెండ
తపిపప్టెంచడ.  అప్టెంతల  వాడ  సెల్ ఫోన  గణగణా  మడగటప్టెం,  వాడ  ఉడతమీద  పటప న
సడలప్టెంచి సెల్ ఫోన తయతటప్టెం; ఉడత వాడ వలన గటిపగ కొరకి కిపప్టెందకి జార పరగెతతటప్టెం-

అనస  కనరపప పటల జరగిపయయ! 

అయత ఈ దబబ్బుతో ఉడత పిలలక జా జ్ఞానదయప్టెం అయప్టెంద.  కొతతగ, విప్టెంతగ ఉనస
వసుత వుల జలకి వళలకూడదన దానకి అరరమెవప్టెంద!            -క.సతతక.
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ఉడతక సయప్టెం చేసిన మప్టెంచు బొమమ

అనగనగ ఒక ఊళల ఒక ఉడత ఉప్టెండేద. ఆకల వసినపపడ తనేప్టెందుకన అద  దాన ఇప్టెంటిల
ఎకతడో  కొప్టెంత ఆహారనస భదతప్టెంగ నలవ ఉప్టెంచుకనసద. 

ఒకరోజు నదత నప్టెంచి లేవగనే పపప్టెం దానకి బాగ ఆకల వసిప్టెంద.  కన తన ఆ ఆహారనస
ఎకతడ దాచిపటిపప్టెంద మరచిపయప్టెందద!  ఎప్టెంత గురత  తెచుర్చికప్టెందామనస గురత  రలేదు!

బాగ వతకి-వతకి-  గప్టెంటలతరబడ వతకక,  దానకి తన ఆహారప్టెం దాచిన చోట దరకిప్టెంద-

కన తీర అద కూరర్చిన ఆహారప్టెం చేత పటప కనే సరకి  ఎలక ఒకటి వచిర్చిపడప్టెంద.  ఉడత
మప్టెందునస ఆహారనస మొతతప్టెం చటకతన ఎతుత కొన పరపయప్టెంద! 

ఉడత ఎలకన వప్టెంబడససూత ఇప్టెంటి బయటికి వచిర్చి, అట-ఇట చసూసిప్టెంద: ఎకతడ ఎవతరసూ
లేర! ఎలక జాడ లేనే లేదు! 

'ఇలా కదరదు' అన అద ఎలకన వతుకతప్టెంటసూ పయప్టెంద.  అప్టెంతల దానకి ఒక ససమాన
కనబడప్టెంద.  "ఏప్టెంటిద అబాబ్బు?”  అన చసూసిప్టెంద;  కన ఆకలన తటప కలేకపయప్టెంద పపప్టెం.
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చివరకి అద సమమాన కళల వవప చసూసి, "ననస క్షమప్టెంచు ససమాన, నేన ఆకలకి తటప కలేక
పతునసన.   న కతరట తప్టెంటనసన.  ననస క్షమప్టెంచు"  అప్టెంటసూ ససమాన మకతక
పటిపన కతరట న తనేసిప్టెంద. 

అటాల  తన ఆకల తీరక,  అద ససమాన కేసి చసూసి "ధనతవాదాల ససమాన!  నక ఎపపడవన
ఆకల వసత నేన న ఆకలన తీరర్చితన-  సరేన?”  అన మాట ఇచిర్చి మర దానస బుజజగిప్టెంచి
పయప్టెంద.

                         -పి.మప్టెందర
ఉడత కథ

అద ఒక వరరప్టెం కరసుత నస రతత. యజమాన ఒకడ ఓ ఉడతల గుప్టెంపన బోనల పటప కొన,

తన ఓ గొడగు వసుకొన, వరరప్టెంల చక చక పరగెతత డ. ఆ సమయప్టెంల బోనల నప్టెంచి ఓ
ఉడత జార కిపప్టెంద పడప్టెంద. యజమాన ఆ సప్టెంగత గమనప్టెంచలేదు-  వళిలపయడ. 

కొదద  సపటికి  తరకనస  ఉడత  అట-ఇట
చసూసి  గటిపగ  అరచిప్టెంద.  ఎవతరసూ
బదులవతలేదు.  దానకి  బాగ  చల  వసిప్టెంద.

ఎప్టెందుకప్టెంటే  అద  గొపప  మప్టెంచు  పపదేశప్టెం
కూడ.  ఉడత మెలలగ పకతప్టెంటసూ దగరరోల
కనపిప్టెంచిన  ఓ  చెటప  ఎకిత,  మడచుకొన
పడకనసద.

తెలలవార  నదత  లేచేసరకి  దానకి  చలా  బాధ  వసిప్టెంద.  మతుప ల  తనన  వదలేసరన  బాగ
ఏడర్చిప్టెంద,  తరతత ఇప్టెంక కొప్టెంతసప ఏడర్చిప్టెంద.  అటపవన ఆహారప్టెం వతుకతప్టెంటసూ పపయణప్టెం
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సగిప్టెంచిప్టెంద.  దరకిన ఆహారప్టెం ఏద తనసక, ఇక అద జరగిన దానసప్టెంత మరచి, ఆ మప్టెంచుల
ఆడటప్టెం మొదలపటిపప్టెంద. 

దాన  ఆట  కరణప్టెంగ  మప్టెంచు  దరలప్టెంద.  దరలన  మప్టెంచు  గుప్టెండతప్టెంగ,  ఓ  పదద  బప్టెంతలా
అయతప్టెంద.  ఉడతక అద చలా నచిర్చిప్టెంద.  దానస అటసూ-ఇటసూ దరలప్టెంచిప్టెంద.  దరలప్టెంచిన కొదీద
అద  మరప్టెంత  పదదదవప్టెంద.  చసూసి  చసూసి  ఉడత  ఒకతసరగ చటకతన  ఎగిర  దాన  మీద
కూరర్చిప్టెంద.   రజుగరలాగ ఎతుత ల కూరోర్చివాలనపిప్టెంచిప్టెంద దానకి.  ఇప్టెంతక మప్టెందులాగే
మరో ఉప్టెండన చేసిప్టెంద. ఎతతప్టెందుక వీలగ దీనస కొప్టెంచె ప్టెం చినసగ చేసి, అటాల  ఉప్టెండగనే దానస
ఎతత  పదద  ఉప్టెండ  మీద  పటిపప్టెంద.   ఇప్టెంక  ఎతుత  చలలేదు.  మరో  ఉప్టెండన  దాన  మీదకి
ఎకితప్టెంచిప్టెంద. ఇపపడ రజాలాగ మసూడ ఉప్టెండల మీదకకిత కూరర్చిప్టెంద. 

అప్టెంతల  ఓ  కకి-  కతరటల  తీసుకళసూత  ఒక  కతరటప న  జారవిడచిప్టెంద.   ఆ  కతరట న
అప్టెందుకనేప్టెందుక ఉడత  గభాలన దసూకిప్టెంద.   గప్టెంతులేససూత  దానస  అప్టెందుకనసద.   ఆ
కప్టెంగరతో మళళ పవకి ఎకతతసూ జరప న జారప్టెంద.  అద పటప కనస కతరట మప్టెంచు బప్టెంతకి
గుచుర్చికనసద. 

ఉడత  కిప్టెందకి  దగి  దానస  తీసుకబోయప్టెంద-   అయత  కతరటప తో  కూడన  ఆ  మప్టెంచు
బప్టెంతుల ఇపపడ ఓ మప్టెంచు మనషి లాగ కనపిప్టెంచయ దానకి! 'బలే ఉప్టెంద!' అన  కతరట
కిపప్టెంద పడకప్టెండ మరప్టెంత లపలకి తోసి సర చేసిప్టెందద. 

చలకలప్టెం అప్టెంత ఇక ఆ మప్టెంచుమనషితో ఆటలే, దానకి! 

-క.గపి కేశవ, ఎనమదవ తరగత.

అప్టెంత వకృధా! 

టచర: చెటప  కిప్టెంద కూరర్చిన గురతతకరరణ శకితన కనపటాప డ నసూతటన. దీనన బటిప నకేప్టెం అరరప్టెం అవుతునసద?

కిరణ: ఇలా మనలాగ కల సుల కూరర్చిప్టెంటే కొతత విషయల కనపటపలేమన తెలసిప్టెంద టచర!
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ఉడత ఊహ

అనగనగ ఒక ఉడత, తన తలల ఉప్టెండేవార. వాళల తప్టెండత, మగత కటప్టెంబ సభతలప్టెందరసూ
ఏనగుల సమసూహప్టెం కిప్టెంద పడ చనపయర. 

ఒకసర  అద  తన  తలల  తన  కసప్టెం  ఏదవన  తీసుకరవడనకి  వళిలప్టెంద.  కన  దార  తపిప
పయప్టెంద.  ఇప్టెంటికి తరగి రలేక పయప్టెంద!  అయన అద వాళల అమమ కసప్టెం ఎకతడపడత
అకతడ వతుకతసూ పయప్టెంద.  అటాల  చివరకి అద ఓ చలలన పపదేశనకి చేరప్టెంద.  అకసమతుత గ
దానకి అకతడ ఒక మప్టెంచు మనషి కనపిప్టెంచిప్టెంద.  "మప్టెంచు మనషికి మకేత లేదు పపప్టెం" అన
అద ఓ కతరట తెచిర్చి, దానస కొరకి కొరకి మకతలాగ తయర చేసిప్టెంద.  

మకత పటాప క  చసూసత  మప్టెంచు మనషి చలా మదుద గ అనపిప్టెంచడ.  అద తన కషప లస
మరచిపయ ఆ దగరరోలనే ఉనస చెటప  ఒకదాన మీద పడకనసద.  మళళ కళళ తెరచి చసూస
సరకి  ఆశర్చిరతప్టెం!  వాళల  అమమ  దాన  ఎదురగ  నలర్చిన  ఉనసద!  ఇప్టెంతకీ  దానకి  వచిర్చిప్టెంద
కలేనప్టెంటార?

-జ.యమన.
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సతచచ్ఛమెవన ససహప్టెం
అనగనగ కప్టెందేల ఒకటి తనక ఇషపమెవన కతరట నమలసూత,  నమలసూత ససహితుల ఇప్టెంటికి
బయలదేరప్టెంద.  అయత సరగర అద బయల దేరే సమయనకే  దటపప్టెంగ మప్టెంచు పడటప్టెం
మొదలయప్టెంద.  మప్టెంచుల  దార కనపిప్టెంచక,  కప్టెందేల ఒకవవప పవాలల్సినద మరక వవపక
పతసూ పరతగ దార తపిపప్టెంద! 

అటాల   పయ పయ, చివరకి ఆ కప్టెందేల ఒక
పరతతప  అప్టెంచుక  చేరకనసద.

అకతడనప్టెండ  అనసదకతలకూ  కలయ
జూచిప్టెంద-  కన  ఎట  వళళల  తెలీలేదు
దానకి.  'ఛ'  అనకొన  కప్టెందేల  నరశతో
కప ప్టెంగి  పయప్టెంద.   అకతడే  నేలమీద  పడ
సపకృహ తపిపప్టెంద!

కొదద  సపటికి  కళళ  తెరచి  చసూసత  అద  ఒక
కొలన పపకతన  పడ ఉనసద!   దానకి చలా
దాహప్టెం కూడ వయసగిప్టెంద!  'పకతనే ఇప్టెంత

చకతన కొలన నప్టెండ నళళప్టెంటే,  నేన ఎప్టెందుక తడగటేలదు?'  అన అద కొలనలకి దగి
గబగబా గుప కతడ నళల  తగిప్టెంద. 

మరక్షణప్టెం అకతడ ఒక  మాప్టెంతతకడ పపతతక్షతమయతడ-  వాడ కప్టెందేల కేసి కపప్టెంగ
చసూసి  "ఇదగ!  నేన మప్టెంతతప్టెంచిన ఈ నళళన నవుత అనమత లేకప్టెండ తగవప్టెందుక?

ననస శపిసుత నసన.  నవుత తక్షణప్టెం ఈ  పరతతప్టెం మీద మప్టెంచుబొమమవవ  ప!"  అనసడ.
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కప్టెందేల వలవల ఏడససూత "ననస క్షమప్టెంచప్టెండ, చసూసుకలేదు!" అనసద. 

“ఉహహ..  నేన ననస క్షమప్టెంచలేన-  కన దీనకి విమకిత మాతపప్టెం చెపపగలన.  నవుత తగిన
ఈ మప్టెంతపజలప మహిమవలల,  న కస ప్టెం మనససూస్ఫూరతగ వతకేవాళళక ఎవతరకవన నవతవరో
తెలసి  పతుప్టెంద!  ఆ  ససహితుడ  సపరరవలల  నక  మళళ  యథారసూపప్టెం  వచేర్చిసుత ప్టెంద  అన”

చెపిపమాప్టెంతతకడ చెపిప అకతడ నప్టెండ వళిలపయడ.   తక్షణప్టెం ఆ పపదేశమప్టెంత మప్టెంచు
పపదేశమెవపయప్టెంద!

అయత కప్టెందేలక ఒక ససహితుడప్టెండేద.  అద ఒక ఉడత.  రప్టెండ రోజుల కిపతప్టెం పయన
ససహితుడ  ఇప్టెంక  ఇప్టెంటికి  రలేదేమ?”  అన  అద  కప్టెందేలన  వతుకతప్టెంటసూ  బయల
దేరప్టెంద.  పగ పగ దానకి మప్టెంచుకొప్టెండ ఎదురవప్టెంద. "ఇదేద విప్టెంతగ ఉప్టెందే,  మన దగరర
మప్టెంచు కొప్టెండ  ఏప్టెంటి?”  అన  అద  ఇప్టెంక  మప్టెందుక పయప్టెంద.  అకతడ  మప్టెంచుబొమమ
రసూపప్టెంల ఉనసపపటికీ కప్టెందేలన గురతప్టెంచగలగిప్టెందద. 

"ఏప్టెంటిద?  ఇటాల  ఎప్టెందుకవనవు?"  అన  అడగిత  కప్టెందేల  ఉలక-పలక  లేదు.  ఉడత
మప్టెంచున అప్టెంత తొలగిప్టెంచి,  దాన మఖానస సపకృశిప్టెంచిప్టెంద లేద,  కప్టెందేలక మళళ పడణప్టెం
వచిర్చిప్టెంద.  “ఇప్టెంకనసడూ నవి కన వసుత వులస  మటప కన!”  అప్టెంటసూ అద ఉడత చెయత
పటప కొన ఇప్టెంటివవపక పరగు తీసిప్టెంద!

-వి.దురర 

ఒకరకి ఒకర!

ఇదదర కవలల.. ఒకడ ఏడసుత నసడ, ఇప్టెంకొకడ పడీ పడీ నవుతతునసడ.

వాళల ననస:  ”ఒరేయ, వాడ ఏడసుత ప్టెంటే, నవతప్టెందుకర నవుతతునసవు?” 

నవుతతునసవాడ:  "హా హా! ఇప్టెంత చలల మమీమ నేననకొన వీడకి రప్టెండోసర ససనప్టెం చేయప్టెంచిప్టెంద”
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ఉడత కటప్టెంబప్టెం

ఒక ఊళల ఉడత కటప్టెంబప్టెం ఒకటి ఉప్టెండేద. అద ఉమమడ కటప్టెంబప్టెం. 

ఒకరోజున పదద వరదల వచర్చియ. ఉడత పిలల తన కటప్టెంబప్టెం నప్టెండ విడవడ,  వరద నళలల
కొటప కపయప్టెంద.  అద లేచి చసూససరకి  దకతల తెలీలేదు.  దానకి చలా భయప్టెం వసి,

బిగరరగ ఏడర్చిప్టెంద.  అయన అకతడ ఎవరవన ఉప్టెంటే గద, దానస చసూసప్టెందుక?

అటాల  కొప్టెంచెప్టెం సప ఏడర్చిక,  అద లేచి మెలలగ అడగుల అడగుల వసుకప్టెంటసూ ఓ చలలటి
కొప్టెండ పపదేశప్టెం చేరకనసద. అకతడ అప్టెంత హడవిడగ, గప్టెందరగళప్టెంగ ఉనసద.  ఉడత పిలల ఓ
చెటప  మీదకి ఎకిత చసూససూత కూరర్చినసద.  పిలలల కొప్టెందర ఓ మప్టెంచు మనషిన చేసర. దానకి
ఓ కతరట న మకతగన,  ఆవాలన కళల లాగన పటాప ర.  అటాల  కసప ఆడకనసక,

ఏద గప్టెంట కొటిపనటల  శబదమెవప్టెంద.  వప్టెంటనే పిలలలప్టెంత బిలబిలా అకతడనప్టెండ వళిలపయర!

పవనప్టెండ  వాళల  కేరప్టెంతలస  చసూససూతనస  ఉడతక  తన  కటప్టెంబప్టెం  గురత క  వచిర్చి  చలా
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ఏడపచిర్చిప్టెంద. 

వాళలప్టెంత వళళక,  మెలలగ అద మప్టెంచుమనషిన చేరకొన,  దానకి పటిపన కతరట.మకతన
తనసద.  అప్టెంతలనే దానకి ఒక ఐడయ వచిర్చిప్టెంద-   నళళ ఎపపడూ  కిపప్టెందకే గద,  పరేద?

ఇపపడ తన కొటప కొచిర్చిన వరద నళళ ఇప్టెంక పవనప్టెండ ఎకతడనప్టెండో వచిర్చి ఉప్టెండల. తన
ఇపపడ ఆ వరద జాడన పటప కొన పవకి పత?!

వప్టెంటనే అద మప్టెంచుమనషిన మదుద  పటప కొన, నళళ ఏ దశనప్టెండ వచర్చియ అట వవపగ
పపయణప్టెం మొదల పటిపప్టెంద.  ఎనస కషప ల ఎదురవన పపయణప్టెం కొనసగిససూతనే పయప్టెంద.

చివరకి,  మసూడ  నలగు  రోజుల  రతపనక,  పగలనక  పపయణప్టెంచిన  తరతత  దానకి
పరచయప్టెం  ఉనస  పడప్టెంతప్టెం  వచిర్చిప్టెంద.   ఇప్టెంకేమనసద,  గబగబా  ఇప్టెంటలకి  దసూరప్టెంద.

పయప్టెందనకనస బిడడ్డ తరగి వచిర్చినప్టెందుక ఉడత కటప్టెంబప్టెం మొతతప్టెం సప్టెంతోషప్టెంగ నటతప్టెం
చేసిప్టెంద!

-ఎ.అభనయ.

ఉడతల పపయణప్టెం
మప్టెంచుతో కూడన ఓ పపదేశప్టెంల ఒక ఉడత ఉప్టెండేద. దానకి ఐదుగుర ససహితుల ఉనసర.

అప్టెంత మప్టెంచుల కూడ అకతడకతడ చెటల  ఉప్టెండేవి; దాప్టెంతో ఆ ఉడతలక ఆహారప్టెం దరకేద.

అయత చెటలన మనషల కొటిపవససూత ఉప్టెండేవార. దాప్టెంతో రన రన ఉడతలక ఆహారప్టెం
దరకటప్టెం కషపమెవప్టెంద.   చివరకి ఒకరోజున అవి ఎప్టెంత వతకిన వాటికి ఎలాప్టెంటి ఆహారమసూ
దరకలేదు! అనస  పసుత లప్టెండలల్సి వచిర్చిప్టెంద. 

అటాల  కొదద  రోజుల  గడచే  సరకి  ఆకలకి  తటప కలేక  నలగు  ఉడతల  ఒకతసరగ
చనపయయ.  మగిలన రప్టెండప్టెంటికీ చలా కషపప్టెం తోచిప్టెంద.   “ఇక ఇకతడ ఉప్టెండకూడదు.
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ఆహారప్టెం  కసప్టెం  వతుకతప్టెంటసూ  పదాప్టెం.  మనదదరకీ  సరపడేప్టెంత  ఆహారప్టెం  వరే  ఎకతడవన
సులభప్టెంగ  దరకతుప్టెంద  అన  అవి  రప్టెండూ  తమ  పటిపన  ఊరన  వదల  పపయణప్టెం”

మొదల పటాప య.

అటాల  అవి మసూడ రోజుల పట నడససూత పయయ. రప్టెండూ బాగ నరసిప్టెంచి పయయ.

వాటిల  ఒకటి  ఇక  నడవలేన  సిరతకి  చేరకనసద.   “నవుత  ఇకతడే  కూరోర్చి.  నేన  ఈ
పరసరలల తనేప్టెందుక ఏ కొప్టెంచెమెవన దరకతుప్టెందేమ  చసూసి వసత న" అన దానస ఒకచోట
కూరోర్చిబటిప, వతకేప్టెందుక పయప్టెంద చివర ఉడత.

సెలవలన సప్టెంతోషప్టెంగ గడపేప్టెందుక అకతడకి  కొప్టెందర పిలలల  వచిర్చి  ఉనసర.   అకతడ
మప్టెంచుతో వాళల  బొమమల చేసుత నసర,  ఆడకప్టెంటనసర.  వాళళ తనస  చోట రకరకల
ఆహారప  మకతల  పడ  ఉనసయ!  ఉడతల  రప్టెండప్టెంటికీ  అవి  చలానే  రోజులపట
సరపతయ! 

ఉడతక  పడణప్టెం  లేచి  వచిర్చినటలయప్టెంద.  గబగబా  తన  తీసుకళళగలగిననస  మకతలస
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తీసుకళిళప్టెంద.   తన తప్టెంటసూ తోటి ఉడతక పటిపప్టెంద.   మరసటి రోజు తెలలవారే  సరకి
రప్టెండప్టెంటికీ శకిత వచిర్చిప్టెంద.   రప్టెండూ మళళ అదే సరలానకి బయలదేర పయయ.

ఇపపడకతడ పిలలల లేర. వాళల  మప్టెంచుతో చేసిన మప్టెంచుమనషల నలబడ ఉనసర. వాటికి
కతరటల  మకతల ఉనెవన!   ఉడతల తనేప్టెందుక ఇపపడ కతరటల  కూడ దరకయ.

ఉడతల ఆ కతరటలన,  పిలలల వదలేసిన తప్టెండ పడరర లన అనసటిన తీసుకొన,  మళళ తమ
పపయణానస మొదల పటాప య.

-జ.పజత.

భసూకప్టెంపప్టెం?!

అనగనగ  ఒక  ఉడత  కటప్టెంబప్టెం  ఉప్టెండేద.

అపపడే కొతతగ ఆ కటప్టెంబప్టెంల ఒక ఉడత
పిలల  జనమప్టెంచిప్టెంద.  అప్టెంతలనే  అకసమతుత గ
వచిర్చిన  భసూకప్టెంపప్టెంల  ఆ  చిటిప  పిలల  తపప
కటప్టెంబప్టెం  అప్టెంత  పయప్టెంద.   తోటి
జప్టెంతువుల  సహాయప్టెం  వలల  ఉడత  పిలల
మటక  బతతకి,  తన  జీవితనస
కొనసగిప్టెంచిప్టెంద.

అద  తోటి  జప్టెంతువుల  అనసటికీ  సయప్టెం
చేససూత  ఉప్టెండేద.  కన  దానకప్టెంటసూ  ఎవరసూ

ససహితుల ఉప్టెండేవాళళ కర.  తనవాళళ అప్టెంటసూ ఎవరవన ఉప్టెంటే బాగుప్టెండనన అద చలా
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అనకనేద.  ఆ ఉదేదశప్టెంతోటే ఒకసర అద అకతడ ఒకమప్టెంచు మనషిన తయరచేసిప్టెంద.

దాప్టెంతో చలా గఢప్టెంగ ససహప్టెం చేసిప్టెంద; తన గురప్టెంచీ, తన కటప్టెంబప్టెం గురప్టెంచీ, తన చసూసిన
సప్టెంతతుల గురప్టెంచీ,  తన ఆలచనల గురప్టెంచీ చెపిపప్టెంద.  కన అద బొమమ కదా,  మాటాల డేద
కదు.  ఉడతక బదులచేర్చిద కదు.

అటాల  చలా రోజుల గడచక దానకి మరక ఉడత కనపిప్టెంచిప్టెంద! పడణప్టెం లేచి వచిర్చినటలయప్టెంద
దానకి.   దానతో ససహప్టెం చేసిప్టెంద.  దాన కటప్టెంబానస తన కటప్టెంబప్టెంగ చేసుకనసద.   ఆ
కటప్టెంబప్టెం మొతత నకి సరపడ ఆహారప్టెం సకరప్టెంచేద.  కపమప్టెంగ కటప్టెంబప బాగగులే కక,

తమ  ఉప్టెండే  పపదేశప  బాగగులనస  చసూసుకసగిప్టెంద.  దానకి   బదదకప్టెం  అప్టెంటే  ఏమాతపప్టెం
ఇషపమప్టెండేదకదు.   అప్టెందువలల  తతరలనే  జప్టెంతువులనస  కలసి  దానస  రజున
చేసయ!

-క.హరరత.

చొకతరవు (కపప్టెంగ) : సప్టెంవతల్సిరప్టెం తరకతప్టెండనే ఒక ఇప్టెంటి వాడవుతవు...అన చెపపవు- అద 
జరగలేదు- సర కదా... మాకనస రప్టెండ ఇప్టెండలల ఒక ఇప్టెంటిన అమమకవాలల్సి వచిర్చిప్టెంద!

జతతషతడ (తపీగ): నేన చెపిపప్టెందీ అదే కదా!!

ఒకట వప్టెంగళపప (గుసగుసగ):  దగరరకి ర, నేన ఒక మాట చెబుత...ఈ పపపప్టెంచనస చౌకగ 
అమమయలన అనకప్టెంటనస. కన ఈ విషయప్టెం ఎవరకీ చెపపక! వినసరప్టెంటే జనలప్టెంత "నక 
అమమ, నక అమమ" అప్టెంటసూ వప్టెంటపడ న పడణాల తోడేసత ర! 

రప్టెండో వప్టెంగళపప  : ఎవరకీ చెపపన గన, ఇపపటల నక మటక కొనేప్టెందుక డబుబ్బుల లేవు.  ఇప్టెంక 
సప్టెంవతల్సిరప్టెం ఆగిత ఆలచిప్టెంచగలనేమ...
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సహసవీరడ కథ
రతతక, రషీ వాతలీ ససూతల్, మదనపలల, చితసూతర జలాల .

అనగనగ  ఒక  రజతప్టెంల  ఒక  రజు
ఉప్టెండేవాడ. ఆ రజుక ఇదదర కొడకల.

వాళల  ఒక  రోజున  పళిల  చేసుకప్టెందామన
అనకనసర.  కన పళిళ చేసుకనేప్టెందుక
ఒకత అమామయ కూడ దరకలేదు! 

దాప్టెంతో  వాళిలదదరసూ  వాళళక  కవలసిన

రకమారతలస  వతుకొతన  రవాలన
నశర్చియప్టెంచుకనసర.   మరసటి  రోజున
ఇదదరసూ  గురడల  మీద  ఎకిత  అడవిమారరప్టెం
గుప్టెండ పపయణ ప్టెం మొదల పటాప ర.  అటాల
చలా దసూరప్టెం వళళక,  వాళల  పతునస దార
చీలప్టెంద-  ఒక  వవపక  పత  ఒక  రజతప్టెం,
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రప్టెండో వవపక పత రప్టెండో రజత ప్టెం వసత య.

అపపడ వాళల  ఇదదరసూ ఏమనకనసరప్టెంటే-

“మప్టెందుగ  మనప్టెం  ఇకతడ  రప్టెండ
మొకతల నటదాప్టెం. తరతత ఇదదరప్టెం తలా
ఒక  దార  పటప కొన  పదాప్టెం.  మనక
ఎదురవన రజాతలల  మన మనసులక నచేర్చి
రకమారతల ఉనసరేమ చసూదాద ప్టెం,  వీలవత
పళిళ  కూడ  చేసుకప్టెందాప్టెం!  ఏద  ఏమెవన
సరే,  మసూడ  నెలలల  ఇకతడకి  తరగి
వచేర్చియల.  మనదదరల  ఎవరప్టెం  వచిర్చిన
సరే,  ఇకతడ రప్టెండోవాడ నటిన మొకతన
చసూడల.   అద  బాగుప్టెంటే  సదరడ
బాగునసనటేల  లకత.  వాడకసప్టెం ఇకతడే ఆగి
ఎదుర  చసూడల.  అటాల  కక  అద  గనక
వాడ  పయ  ఉప్టెంటే  వాడ  కషప ల
ఎదురతప్టెంటనసటల  లకత. వాడకి 'సహాయప్టెం
కవాల'  అన అరరప్టెం,  అదే ఆ మొకత గనక
పరతగ  చనపయ  ఉప్టెంటే  సదరడ
చనపయడనస మాట! అపపడ ఇక అతన
కసప్టెం ఒకత క్షణప్టెం కూడ ఆగనకతర లేదు.

సరేన?” అన.  

"సరే"  అన ఇదదరసూ చెరక దారన పటప కొన
పయర.   

చినసవాడ  అటాల  పతుప్టెంటే  అతనకి
అప్టెందమెవన రజకమారత  ఒకమె ఎదురవప్టెంద.

అటవవప  ఉనస  ఆ  రజతప్టెం  ఆమెదేనట!

వటకసమన  ఆమె  అడవికి  వచిర్చిప్టెంద.

అయత  తోటి  సెవనకలనప్టెండ  వరపడ
అడవిల దార తపిపప్టెంద. దాహమెవ, నళళకసప్టెం
వతుకతప్టెంటప్టెంద.

"నక కూడ దాహప్టెంగనే ఉప్టెంద- పద-

ఇదదరప్టెం  కలసి  నళళ  వతుకతప్టెందాప్టెం"

అనసడ తమమడ. అటాల  పతుప్టెంటే వాళలక
ఒక చినస గుడసె కనబడప్టెంద. గుడసె తలప
తటిప,  "కొప్టెంచెప్టెం నళల  ఇసత ర" అన అడగర
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వాళళ.  
అప్టెంతలనే గుడసె లపల నప్టెంచి  'రయగ
మారప!'  అన  వినబడప్టెంద.  వప్టెంటనే  చినస
రకమారడ,  ఆ  రజకమారత  ఇదదరసూ-

ఉనసవాళళ  ఉనసటేల-  రళళగ
మారపయర!

ఇక  పదదవాడ  వళత ప్టెంటే  అకసమతుత గ  ఒక
పల అతన మీదకి దసూకిప్టెంద. రకమారడ
ధవరతప్టెంగ పరడ,  అత కషపప్టెం  మీద  దానస
తుదమటిపప్టెంచడ.  దాన  చరమప్టెం,  గరల
తీసుకొన  అతన  అవతల  రజతప్టెం
చేరకనసడో,  లేద  పపజలప్టెందరసూ అతనకి
జేజేల  పలకర!  అతనస  తమ  రజుగర
దగరరకి  తీసుకళళర.  “ఇనేసళళగ  మా
వాళళ   ఎప్టెంతమప్టెంద  పపయతసప్టెంచిన  ఆ
పలన  చప్టెంపలేకపయర.  నవుత  మహా
వీరడవి!  నక  మా  అమామయన  ఇచిర్చి
వివాహప్టెం  చేసత న!”  అనసర  రజుగర.

రకమారన  చసూడగనే  ఆమె  నచేర్చిసిప్టెంద
రజకమారడకి!  దాప్టెంతో వాళిళదదరకీ  పళిళ
జరగిపయప్టెంద.

మసూడ  నెలల  కవసుత ప్టెండగ  పదద
రకమారడ  తన  భారతక,

అతతమామలక  చెపిప,   తన,  తమమడ
విడపయన  చోటికి  చేరకనసడ.  చసూసత
అకతడ తమమడ నటిన చెటప  వాడపయ
ఉనసద!  

ఇప్టెంక  ఆలచిప్టెంచేద  ఏమనసద?  తమమడ
ఏద  కషపప్టెంల ఉనసడన గబగబా తమమడ
వళిళన దార వప్టెంట వళళడ అనస.   అకతడ
ఒక  ఒప్టెంటర  గుడసె,  దాన  మప్టెందు  రక
రకల  సెవజులల  రళళ  కనపిప్టెంచయ.

వాటిల ఒక శిలన చసూడగనే తన తమమడ
పలకల  గురతప్టెంచడ   రజకమారడ.

దాప్టెంతో  సప్టెంగత  అరరమెవప్టెంద.   'ఏప్టెం
చెయతలా?'  అన  ఆలచిసుత నసప్టెంతల
గుడసెల  ఏద  అలకిడ  అయతప్టెంద.

రకమారడ వప్టెంటనే ఒక రయ మాటన
నకతడ.

గుడసె  తలప  తీసుకొన  ఓ  మసల
మప్టెంతపగతెత  బయటికి  వచిర్చిప్టెంద.  అకతడనస
రయనొకదానస  చసూసి విక  విక నవుతతసూ



కొతతపలల                                                               41                                                        సెపపప్టెంబర  2016

మీ  బతతుక  ఇప్టెంత“ .  ననస
మాటాల డప్టెంచదదప్టెంటే వినసర? అప్టెందరసూ శిలలవ
పడ ఉనసర!” అనసద గటిపగ. 

ఆమె  మాటల  వినస  రజకమారడ
ఉగపరసూపడవపయడ.  సరప న  కతత  దసూసి,

మప్టెంతపగతెత  మప్టెందు  దసూకడ.  ఆమె
తరకనేలగ ఆమెన హతప్టెం చేసడ!

మప్టెంతపగతెత  చనపగనే  అకతడనస  శిలలనస
మనషలగ  మారపయయ.  వాళలల
తన  తమమడన  చసూసిన  రజకమారడ
సప్టెంతోషనకి మరలేదు.  అటపవన తమమడ
పళిళ తన మెచిర్చిన రకమారతో వవభవప్టెంగ
జరగిప్టెంద!

  సమయప్టెం ఏద?!

వప్టెంగళపప:  ఎప్టెందుక బాబసూ! బప్టెండ ఇప్టెంత వగప్టెంగ నడపతునసవు?

వప్టెంగళపప కొడక: ఈ ఉతతరనస  సప్టెంతదారక  అరజప్టెంటగ  చేరర్చిమనసర ననస!
వప్టెంగళపప: ఎకతడప్టెంటాడ బాబసూ, అతన?

కొడక: అద చసూసప్టెంత సమయప్టెం కూడ లేదు ననస!
వప్టెంగళపప: సరే బాబసూ, డూతటయ మప్టెందు. తతరగ పనవుత.

"రప్టెండ పేలటల  వడ వడ గరల పటాడవోయ" ఆరడ్డరేశడ బతహామనప్టెందప్టెం.

"చితతప్టెం సర" వళిళ రప్టెండ నమషలల తెచర్చిడ సరతర.

"ఆహా... కమమగ ఉనసయ... ఉపప చకతగ సరపయప్టెంద. పిప్టెండ రోటల రబాబ్బుర?" తప్టెంటసూ 
అడగడ బతహామనప్టెందప్టెం.

"అవున సర"

"ఎప్టెంతెవన గె వగప్టెండరోల రబిబ్బుత ఇప్టెంత రచి రదు. చలా బాగునసయ. మరో నలగు పటాడ"
"థాతప్టెంకూత సర. మీరవన ‘చెమట  ’ విలవ గపహిప్టెంచర" వళళడ సరతర.
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ఊర చేరన పిలల
రచన: జ. గయతత, 9 వ తరగత, పి.వి.ఆర.జడ.పి.హెచ.ససూతల్, గుప్టెండవార పలల, అనప్టెంతపరప్టెం జలాల .

చలా కలప్టెం కిపతప్టెం పిలల ల కూడ
అడవిలనే ఉప్టెండేవి. అపపటల ఒకసర ఓ పిలల
తనప్టెండే  చోటన  విడచిపటిప,  తన  అనస
సిప్టెంహానస  చసూడడనకి  వళిలప్టెంద.  సిప్టెంహప్టెం

దానస  చసూడగనే,  "వచర్చివా,  మప్టెంచిద
మప్టెంచిద"  అనసద  తపప,  ఇప్టెంక  మళళ 
మధాతహసప్టెం వరకూ పటిపప్టెంచుకలేదు. 

ఇప్టెంక  మధాతహసప్టెం  అవుతుప్టెండగ,  సభ
చలప్టెంచి వచిర్చి, అద పిలలన పిలచిప్టెంద.

పిలల  రగనే  అద  గటిపగ  గరజససూత  "ఏప్టెంటి,

ఇద?! న భోజన సమయమయతప్టెంద కదా?

నవుత నక ఇప్టెంక ఆక కూడ వయలేదు!

ఇప్టెంత సమర తనప్టెం ఐత ఎటాల ?" అనసద.
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పిలల వప్టెంటనే పయ ఓ అరటి ఆక కసుకొన
వచిర్చి సిప్టెంహప్టెం మప్టెందు వసిప్టెంద. 

వప్టెంటనే సిప్టెంహప్టెం "ఏదీ?! ఈ వళ ఉదయమ
నేన  ఓ  తోడేలన  పటప కొన  తెచర్చిన
కదా?!  ఆ మాప్టెంసనస వడడ్డప్టెంచు!  వప్టెంటనే!!"

అప్టెంద. 

పిలల గుహలకి పయ, తోడేల మాసప్టెం
తీసుకొచిర్చి వడడ్డప్టెంచిప్టెంద. 

సిప్టెంహప్టెం  దానసప్టెంత  మెకేతసి,  "ఆహా!

ఆనప్టెందప్టెంగ ఉప్టెంద.  న కడప నప్టెండప్టెంద"

అన  తతనర్చితసూ,  పిలలన  పిలచి  "ఇదగ!

అప్టెంత  శుభతప్టెం  చేసయ!"  అన  చెపిప,  వళిళ

పయప్టెంద.  పిలల గుహనప్టెంత శుభతప్టెం చేసి,  ఆ
తరతత తప్టెందామన చసూసుకప్టెంటే గినెసలనస 
ఖాళగ  ఉనసయ!  పిలల  కసప్టెం  కొప్టెంచెప్టెం
మాప్టెంసనస కూడ వదలలేదు సిప్టెంహప్టెం. 

మరసటి రోజుకలాల  పిలలకి నరసప్టెం వచిర్చిప్టెంద;

సిప్టెంహానకి  జతరప్టెం  వచిర్చిప్టెంద.  ఎప్టెంత  జతరప్టెం
వచిర్చిప్టెందప్టెంటే,  సిప్టెంహ ప్టెం  ఇక  లేవలేక,

సమమసిలల,  గుహలనే  పడకన
మసూలగిప్టెంద!  ఆ  రోజు  సయప్టెంతపప్టెంగ
అడవిలన   జప్టెంతువులనస  దానస
పరమరరప్టెంచటానకి  వచర్చియ. ఆహారప్టెం లేక
తనక  ఎప్టెంత  నరసప్టెంగ  ఉనస,  వచిర్చిన
జప్టెంతువులనసటిన   ఉతల్సిహప్టెంగ  పలక-

రప్టెంచిప్టెంద పిలల. జప్టెంతువులతో  మాటాల డే సరకి
సిప్టెంహానకి మళళ ఆకలవప్టెంద. 

వప్టెంటనే  అద  పిలలన  పిలర్చి,  "సదర!  వళిల
అలాపహారప్టెం  తయర  చేయ!"  అన
ఆజాజ్ఞాపిప్టెంచిప్టెంద.  

పిలల దబబ్బు మొహప్టెం పటిప, "ఇప్టెంటల దనసుల
ఏమీ  లేవు!"  అప్టెంద.  తన  రజతప
జప్టెంతువులమప్టెందు  అటాల  అనే  సరకి
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సిప్టెంహానకి ఎకతడలేన కపప్టెం వచిర్చిప్టెంద.

అద  గటిపగ  గరజససూత  "పిలీల!  వప్టెంటనే
పరగెతుత !  మనషల  నవసిప్టెంచే  చోటకి
ప!  నక  కనపిప్టెంచిన  ఇప్టెంటలప్టెంచి  'కొనస
దనసుల,  ఓ నపపనస కటప'  తీసుకొన ర!

వళళ!" అన అరచిప్టెంద. 

నరసిప్టెంచిన  పిలల  ఆ  అరపక  గడగడ
వణుకతప్టెంటసూ  అడవి  దాటి,  మనషల
నవసిప్టెంచే ఊరోలకి వళిలప్టెంద. 

పిలలకి మనషల కొతత; వాళళ ఇళళ కొతత;
వాళల తీర తెనసలసూ  కొతత.
అద  అనమానప్టెంగ  అడగుల  అడగు
వసుకప్టెంటసూ  పయ,  ఆ  దగరరోల
ఆడకప్టెంటనస పిలలల కప్టెంట పడప్టెంద. పిలలల

చటకతన లేచి దాన వప్టెంట పడడ్డ ర.  అద
పరగు  పటాప లన  చసూసిప్టెందగన,  అపపటికి
రప్టెండ  రోజులగ  భోజన ప్టెం  లేదుకదా,

అప్టెందుకన వాళళ చేతకి చికితప్టెంద.

పిలలలప్టెంత  తనన  దరకబుచుర్చికవటప్టెం,

మఖప్టెంల మఖప్టెం పటిప చసూడటప్టెంతో పిలలకి
చలా  భయప్టెం వసిప్టెంద. "ఏయ! నవుత ఏమీ
భయపడక!  ననస  మప్టెం  ఏమీ
చెయతమలే"  అన బుజజగిప్టెంచి వాళళ దానస
చేతులలకి  తీసుకనసర.  "అబబ్బు!  "ఎప్టెంత
మకృదువుగ  ఉప్టెంద!  ఎప్టెంత  అప్టెందప్టెంగ
ఉప్టెంద!"  అప్టెంటసూ  పిలలల  అప్టెందరసూ  దానస
చలా మదుద  చేసర.  ఒకొతకతరసూ దానస
సునసతప్టెంగ  ఎతుత కనసర;  నవాతర;

నవితప్టెంచలన చసూసర. వాళలల ఒకడ వళిళ
దానకి  పల  తీసుకొచిర్చి  పసడ.  అద
ఆతపప్టెంగ తగుతుప్టెంటే పిలలలప్టెంత చుటసూప చేర
విప్టెంతగ చసూసర!ఆ హడవిడల పిలల తన
వచిర్చిన  పనన  మరర్చిపయప్టెంద.  'నక
ఎనసడూ,  ఎవతర నప్టెండీ కూడ ఇప్టెంత పేపమ
దరకలేదు!"  అన  చలా  సప్టెంతోషపడతసూ
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ఉప్టెండపయప్టెంద.

అప్టెంతల  ఒకత సరగ అడవిలప్టెంచి సిప్టెంహ
గరజన  వినబడప్టెంద.  పిలలలప్టెంత
భయపడపయర.  పిలల  కూడ భయప్టెంతో
వణకిపయప్టెంద:  తన  ఊళళకి  ఎప్టెందుక
వచిర్చిప్టెంద అపపడ గురత క వచిర్చిప్టెంద దానకి!

వప్టెంటనే అద గబగబా ఒక ఇప్టెంటలకి  దసూర,

మప్టెండతునస ఓ కటపన తీసుకొన పదల,

రళళ  దసూకతసూ  అడవిలకి  పరగు
పటిపప్టెంద.

ఊళళ ఉనస పిలలలప్టెంత దాన వప్టెంట పడడ్డ ర.

పిలల సిప్టెంహప్టెం గుహ చేరకనే సరకి కపప్టెంతో,

ఎరపబడన కళలతో ఉనస సిప్టెంహ ప్టెం కనపిప్టెంచిప్టెంద
దానకి.  దానస  చసూస  సరకి  పిలలకి  ఎప్టెంత
భయప్టెం వసిప్టెందప్టెంటే,  అద తన చేతల ఉనస

కటపన అకతడే పడేసి వనకిత తరగి ఊళళకే
పర  పయప్టెంద.  అపపడ  అప్టెంటకనస
గడడ్డన  ఆరేపసరకి  అడవిలన  జప్టెంతువుల
తలపడణప్టెం తోకక వచిర్చిప్టెంద!

అటాల  ఇక ఆ రోజు నప్టెండ పిలల ఊళళ పిలలల
దగరరే ఉప్టెండపయప్టెంద. 

కొతతగ  ఎవరస  చసూసిన   హిప్టెందీల-  "మెవ
ఆవహ..  (నేన  రన?)"  అన  అడగటప్టెం
మొదలటిపప్టెంద.  అపపడప్టెంత పిలలల  దానస
రమమన,  మదుద  చేసి,  "పిలీల!  నవుత మళళ
ఎకతడకీ వళలవు కదా?"  అన అడగే వాళళ.
"లేదు-  నేన ఇప్టెంక ఎకతడకీ వళలన!"  అన
తల ఊపేద పిలల!
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బొమమక కథ రయప్టెండ 
రమ  చిలక  అరటిపప్టెండ  తప్టెంటప్టెంద  ఎవరో  తనపిసుత నసర… ...చసూసత  ఇకతడేద  కథ  ఉప్టెందన
తెలయటేలదసూ?! తెలససూతనే ఉప్టెంద ! మీర చకతగ ఊహిప్టెంచి, ఆ కథేద రసి పప్టెంపప్టెండ ;  బాగునస కథలస
మ ప్టెం పపచురసత ప్టెంగ,  రయప్టెండ మర !

మా చిరనమా: కొతతపలల, 1-127/A, MROఆఫీసు దగరర, చెనేసకొతతపలల, అనప్టెంతపరప్టెం జలాల -515101
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చరల ఉపప
సకరణ, కథనప్టెం :  శ ఇ యన వి. రవి , అనప్టెంతపరప్టెం.

కలాచలప్టెం అనే ఊళళ  మలలనథుడ అనే
యువకడ ఒకడ ఉప్టెండేవాడ. వాడ వటిప
పకిర;  చదువు  సప్టెంధతల  లేవు.  ఊరకే
బలాదసూరగ  తరగుతుప్టెండేవాడ.  అలాగే
బాలతప్టెం  అప్టెంత  గడపేశడ.

యువకడయతడ.

పళవళ్ళైత బాగుపడతడేమనన అతడకి పళిళ
చేశర ఇప్టెంటి వాళళ. భారత పపప్టెం, చకతగ
చదువుకప్టెంద.   భరత  మసూర ర్ఖతతనస  చసూసి

ఆమె కమలపతుప్టెండేద.  ఎలాగె వన అతనకి
బుదద  గరపలన  అనకనేద.   ఆ
సప్టెందరద్భామసూ రనే వచిర్చిప్టెంద.

ఓ మార ఇప్టెంటల  ఏద పప్టెండగ వచిర్చిప్టెంద.

ఇప్టెంటినప్టెండ  చుటాప ల  వచిర్చి  ఉనసర.

అప్టెందరసూ ఏవోవో పనలల  ఉనసర.  "వళిళ
పజక  కసినస  పల  తీసుకరర,

మలలనథా" అనసర. 

మలలనథుడ  అటసూ  ఇటసూ  చసూసడ.

  శలక చమతతరప్టెం



కొతతపలల                                                               48                                                        సెపపప్టెంబర  2016

ఇప్టెంటికి  ఎదురగ  ఉనస  ఓ  పదద  మదుగ
చెటప  కనపిప్టెంచిప్టెంద.  నేరగ వళిళ,  చెటపకిత,

బుటపనప్టెండ మదుగపల కసుకొచర్చిడ.

మదుగపలేమ  మర  పజక  పనకి
రవాయ!  అతనకి  పన  అపపజెపిపన
పదదవాళళ  నెతతకొటప కనసర-  “పర!

పయ  ఎకతడవన  ఓ  మసూలన  కూరోర్చి!

పనేమీ  చెయతక!  అనవసరప్టెంగ  ఇప్టెంకళళకి
కషపప్టెం!”  అప్టెంటసూ  అతనన  అకతడ  నప్టెంచి
తరమసర. 

ఇప్టెంటికి వచిర్చిన బప్టెంధువుల కూడ అతనస
చసూసి  నవాతర.  అయన  మన
మలలనథుడకి మాతపప్టెం వాళళప్టెందుక నవాతరో
అరరప్టెం కలేదు.  

కసపటికి,  పజలవీ  అయన  తరతత,

అప్టెందరసూ  భోజనల  చేసుత నసర.  భారత
అతనకి చర వడడ్డప్టెంచిప్టెంద.  కన ఆ చరల 
ఉపప వయతలేదు ! 
’ఉపప  లేదేప్టెంటి?’  అనసడ మలలనథుడ.

అప్టెందుక భారత ఇలా చెపిపప్టెంద.

చర చర సమాభాతప్టెం 
హిప్టెంగు జీర సమమశిపతమ |
లవణ హీనప్టెం న శభనేత 
పలాశ కసుమప్టెం యథా॥
"బాగ చికతటి రప్టెంగుతో,  ఇప్టెంగువ,  జీలకరప
వప్టెంటి  దనసులతో  చేసిన  సరే,  తగినప్టెంత
ఉపప లేన చర - ’మదుగపవుత పజక
ఎలా  పనకిరద  అలా’-  అసల్సిల
బావుప్టెండదు"  

అద విన భోజనలక కూరర్చినస
బప్టెంధువులప్టెందరసూ  పదదపటప న  నవాతర.

మలలనథునకి  అవమానమయతప్టెంద.
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తప్టెంటసూ  తప్టెంటసూ  మధతలనే  చేతుల
కడకతన లేచిపయతడ! 

అలా  పయన  వాడ,  నేరగ  కశీకి
వళిళపయడ. 

అకతడ  పప్టెండతులన  ఆశపయప్టెంచి  అనస
శసత గ లసూ  నేరర్చికన  మహా  పప్టెండతుడ
అయతడ.  మలలనథ  ససూర’ ’

అనపిప్టెంచుకనసడ.  'ససూర'  అప్టెంటే
'పప్టెండతుడ' అన అరరప్టెం.

మలలనథ  ససూర  ఇప్టెంటికి  తరగి  వచర్చిడ.

సప్టెంసతకృతప్టెంల  కళిదాసు,  భారవి  వప్టెంటి
పపమఖుల కవాతలక వాతఖాతననస రచిప్టెంచి
ఎనలేన పేర పపతషపల సప్టెంపదప్టెంచడ.

ఇపపడ  అతనస  చసూసి  భారత
మెచుర్చికనసద. బప్టెంధువుల ఆనప్టెందప్టెంచర.

అటాల ప్టెంటి  ఆ  మలలనథససూర  తెలగు
వాడవటప్టెం మనక గరతకరణప్టెం.

     

 అసలవనవాడ!

నలగుర కరడళళ ఒక మటార సెవకిల్ మీద అరచుకప్టెంటసూ పతునసర.  టాడఫిక పలీస్ 
జగనసథప్టెం అత కషపప్టెం మీద వాళళన ఆపడ:

జగనసథప్టెం : టసూ వీలర మీద మగురర రవడమ నేరప్టెం!  అటాల ప్టెంటిద మీర నలగుర 
వసుత నసర! పవ పచుర్చి తడగి అరసుత నసర! పదప్టెండ సపషన కి!
మటార సెవకిల్ నడపతునస కరడడ హఠాతుత గ వనకత చసూసి అరచడ:

కరడడ: 'వారస, ఐద వాడకతడ పడపయడడ! ఇవాతళ పరపకి బిల్ కటాప లల్సిప్టెంద వాడే! '  

మెకనకల్ ఇప్టెంజనరప్టెంగ్ తరగత:

పడఫసర కదప్టెండప్టెం : ససూపడప్టెంటల్సి,  ఇప్టెంజన ఎలా సప రప అవుతుప్టెంద చెపపప్టెండ? 

మకప్టెందప్టెం :  నక తెలసు సర! ఇప్టెంజన తుర తుర తుర తుర .... మన సప రపవుతుప్టెంద!
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కలయక్షిణ గథ
ఒకసర పప్టెంచుకనస  దేతషప్టెం ఎవతరన అప్టెంత సులభప్టెంగ విడచి పటపదట.  అప్టెందుకన అసల దేతషనస
రనవతకప్టెండనే ఉప్టెంటే భలే ఉప్టెంటప్టెంద!  కన అదలాగబాబ్బు, చేసద?!

మసూలప్టెం: ధమమపథ గథల                                       సరళకరణ: నరయణ

ఒకపపడ  కశీనగరప్టెంల  సప్టెంపనస  వాతపర
ఒకడ ఉప్టెండేవాడ.  అతన,  అతన భారత
సప్టెంతనప్టెం  కసప్టెం  తరగన  తవు  లేదు;

దరరప్టెంచన  క్షేతపమసూ  లేదు.  అయనపపటికీ
వాళలక  పిలలల  పటపలేదు.  చసూసి  చసూసి,

బప్టెంధువుల  పర  పడలేక,  వాతపర
ఇప్టెంకొకమెన పళిళ చేసుకనసడ.

అయత భారతల ఇదదరకీ   మధత పచర్చి గడడ్డ
వసత భగురమనేద:  ఒకరప్టెంటే ఒకరకి ఏమాతపప్టెం
సరపడేద కదు.  దాప్టెంతోపట వాళళ ఒకర
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మీద  కపనస  మరకర  మీద,  చివరకి
వాతపర  మీద-  తీరర్చికటప్టెం
మొదలపటాప ర.  దాప్టెంతో వాతపర బతతుక
దురద్భారమయప్టెంద;  ఆరోగతప్టెం  పడవప్టెంద;

వాతపరప్టెం దబబ్బుతనసద; అతనల పశర్చితత పప్టెం
మొదలయప్టెంద.  

అయత ఆలగ భారతలదదరసూ ఒకరనొకర
చప్టెంపకనేప్టెందుక  కూడ  పథకల
రచిప్టెంచడప్టెం మొదలపటాప ర!

సరగర ఆ సమయప్టెంల మొదటి భారత గరద్భాప్టెం

ధరప్టెంచిప్టెంద.  అససూయతో  రగిలపయన
రప్టెండవ  భారత,  ఆమెన  చితప  విచితపప్టెంగ
హిప్టెంసిప్టెంచేప్టెందుక  పనకనసద.   ఇక
అపపడ మొదటి భారత తనన, తన గరద్భానస
కపడకవటప్టెం  కసప్టెం  చినస  ఆమెన
పరతగ  అడడ్డ  తొలగిప్టెంచుకనేప్టెందుక
పపయతసప్టెంచిప్టెంద! 

ఆ  విధప్టెంగ  పదదభారత  పనసన
కపటపయప్టెంతో  చినస  ఆమె  నజప్టెంగనే
చనపయప్టెంద-  కన  అనకకప్టెండ
పదదభారత  కూడ  పరటిలనే  కనస
మసూసిప్టెంద! 

శరరల  రప్టెండూ  నశిప్టెంచినెవ.  కన,

సవతులదదర  వవరప్టెం  మటక  అలా
కొనసగుతసూనే  పయప్టెంద.  తరవాత
జనమల  వాళిలదదరసూ  ఒకర  కడ  గనసూ,

మరకర పిలలగన పటాప ర.  కడ గుడలన
పిలల ఎతుత కపయద;  పిలలన కడ తరమద!

వాటి  మధత  వవరప్టెం  అలా  కొనసగక,

తరవాత  జనమల  అవ-  ఒకటి  పవురప్టెం
గనసూ,  మరకటి  చిరతపల  గనసూ-
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జనమప్టెంచయ.  అయన వాటి వవరప్టెం  అలాగే
కొనసగుతసూ పయప్టెంద!

ఆ విధప్టెంగ 'జనమ శతుప వుల' అయన ఆ
రప్టెండూ  బుదుద డ  జీవిప్టెంచి  ఉప్టెండన
సమయప్టెంల  కూడ  తమ  పరటానస
కొనసగిప్టెంచుకనేప్టెందుక  పటాప య.  శడవసత
నగరప్టెంల ఒక వాతపరకి కూతురగ ఒకమె
పటపగ,  ఆ పపకతనే గల అడవిల తరగడే
యక్షిణగ మరకమె జనమప్టెంచిప్టెంద.

వాతపర కూతురకి పళట ల ఒక బిడడ్డ పటేపసరకి,

యక్షిణ  ఆమెన,  ఆమెక  పటిపన  పిలలన
పీడప్టెంచటప్టెం  మొదల  పటిపప్టెంద.  అనేక
రోగల,  రషప ల,  దు:ఖాలక  గురవన
వాతపర  కూతుర,  తరగబడప్టెంద.  తన
కూడ యక్షిణన దబబ్బు  తీసప్టెందుక గటిపగ
పపయతసప్టెంచిప్టెంద. కన అసమానమెవన శకత ల
కలగి  ఉప్టెండ,  అనేక  జనమలగ  వచిర్చిన
వవరప్టెంతో  కతకతలాడపతునస  యక్షిణ
బలప్టెం  మప్టెందు  ఆమె  పపయతసలేమీ
ఫలప్టెంచలేదు.

అలాప్టెంటి ఆ సమయప్టెంల వాతపరకి ఎవరో
చెపపర,  బుదుద డ  గురప్టెంచి:  "దు:ఖానకి
కరణప్టెం  ఏప్టెంట  చసూశడట  ఆయన.  న
కూతుర  దు:ఖానస  పగొటేప  ఉపయప్టెం
ఆయన  వదద  ఉప్టెంటప్టెందేమ,

పపయతసప్టెంచరదసూ?" అన. 

ఒక చేతల బిడడ్డన పటప కొన,  అదకృశతప్టెంగ
కలయక్షిణ  వప్టెంటరగ,  వాతపర  కూతుర
దీనప్టెంగ బుదుద డన సమీపిప్టెంచి తనక విమకిత
కలపప్టెంచమన వడకనసద.
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ఆమెన,  ఆమె  వనక  అదకృశతప్టెంగ  వచిర్చిన
యక్షిణన, వారదదర గతనస కూడ దరరప్టెంచిన
బుదుద డ చిరనవుతతో- "తలీల-
నహి వరేన వరన సమమప్టెంతీథ కదాచనప్టెం
అవరేనచ సమమప్టెంత ఏసధమమ సనప్టెంతన
"లకప్టెంల  ఎపపడవనగన  దేతషనస  దేతషప్టెంతో
శప్టెంతప్టెంపజేయలేమ.  పేపమతోట,  సదాద్భావన
తోట  మాతపమ  వవరనస  జయప్టెంచగలప్టెం.  ఇద
ఏనటికీ వరతప్టెంచే నతయప్టెం- సనతన ధరమప్టెం"

"మీ ఇదదరకీ  మధత  పరగుతసూనస  వవరనకి
ఇకనెవన  సతసిత  పలకప్టెండ.  'ఒకరనొకర
దేతషిప్టెంచడప్టెం,  ఒకరనొకర  దబబ్బు

తీసుకవడప్టెం'  అనస ఆలచనన పపకతన పటిప
మీ  మీ  మనసులన  నషతలమసప్టెంగ
చేసుకవడప్టెం  ఎలాగ  తెలసుకప్టెండ"  అన,

సులభమెవన ధాతన మారరనస బోధప్టెంచడ.

ఆ  బోధన  సతకరప్టెంచేప్టెందుక  సిదదప్టెంగ
ఉప్టెండన  కలయక్షిణ  అపపయతసప్టెంగనే
శ శ్రోతపనసరలవప్టెంద.  ఆమెలన క శ్రోథప్టెం,  దేతష
భావప్టెం  శప్టెంతప్టెంచయ.  ససహ  సదాద్భావనల
కరణప్టెంగ అనేక జనమల వవరప్టెం  అప్టెంతమెవప్టెంద.

అటపవన  వాతపర  కూతుర  కూడ  ధరమ
మారరప్టెంల పయనప్టెంచి తన మనసున దేతష
రహితప్టెంగ చేసుకనసద!

 తపపవరద?!

 నలగ తరగత  దీపిత వప్టెంటపనల ఉనస అమమన తదేకప్టెంగ చసూసతప్టెంద. 

అమమ: ఏమటే! ఏప్టెం చసూసుత నసవ ?
దీపిత: నక కొనస వప్టెంటప కల తెలలగ ఎప్టెందుకనసయమామ? 

అమమ (నవుతతసూ): నవుత అలలర చేససూత,  చికక పడతసూ, చదువుకకప్టెండ ఏడససూత ననస 
బాధ పడతవుగ?! అలా బాధ పటిపనపపడలాల  నక ఒకత వప్టెంటప క తెలలబడపతుప్టెంద
దీపిత: మర అమమమమ వప్టెంటప కలనస తెలలగ అయపయయప్టెందుక? 

నవుత!
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నేతగడ-డడగన 
సౌజనతప్టెం:  సపర నర డట కప్టెం.     

అనగనగ  డలీక ల  ఒక  నేతగడ
ఉప్టెండేవాడ. ఒకరోజు పడదుద న అతన మగరప్టెం
మప్టెందు  కూరర్చిన  ఉప్టెండగ,  "అయత
బువత  తనపదుర"  అన  ఇప్టెంటామె
పిలచిప్టెంద. 

"ఇదగ  నవప్టెంట  పడక!  కొశ్రోతత  డజెవన
మొదలపటాప న;  అద బాగ వచేర్చిప్టెంతవరక
నేన  ఇకతడ  నప్టెండ  కదలేద  లేదు"

అరచడ నేతగడ.

"నకసప్టెం దసెల పశనయత! చలాల ర పత
బాగుప్టెండవు"  అనసద  ఇప్టెంటామె.  నేతగడకి
కపప్టెం  వచిర్చిప్టెంద.  తటల  లప్టెంకిప్టెంచుకనసడ.

"న దసెల కూల- నతో మాటాల డక! నకేప్టెం
కవాల అద చేసుక!” అనేసడ.

"ఇప్టెంత మప్టెంచి దసెలస తటిపనప్టెందుక దేవుడ
ననస ఏమీ చేయకపత అదకతటే చల!”

అన గొణగిప్టెంద భారత. 

 ఐరష్ జానపద కథ  
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ఆ తరతత రప్టెండ గప్టెంటలక నేతగడ పన
పకతన  పటిప,  లేచి వళల  సరకి  దసెల చటప
చలాల ర పవటమ కదు; ఒకత మలీల మీటర
ఖాళ  కూడ  లేకప్టెండ  అవి  నలలగ-

మాడపయనటల - కనబడడ్డ య! 

"ఇదేప్టెంటి,  దసెల  ఏమటి,  నలలగ
ఉనసయ?”  అన  అతన  దగరరగ  వప్టెంగి
చసూససరకి తెలసిప్టెంద:  నలలగ ఉనసవి దసెల
కవు  వాటి  మీద  మసూగిన  ఈగల!

వానకలప్టెం కదా, ఊళల ఉనస ఈగలనస వచిర్చి
తరగ పటిపన దసెల మీద వాలాయ!

నేతగడ ఈగలస కసితీర తటిప
"దయతలాల ర! ఇప్టెంత మప్టెంచి మప్టెంచి దసెలస
పడ చేయడనకి మీకనస గుప్టెండల?” అన

అరచడ.  అయత  ఆ  అరపతో  వాడ
కపమమీ  తగరలేదు;  ఈగల  కూడ
ఎగిరపలేదు.  దానతో  వాడ  ఇక  ఆగలేక
పయడ:  అరచేయ చచి,  దశలస  ఒకత
చరప చరచడ.  కొనస ఈగల ఎగిర ప-

గలగయ.  కన  చలా  ఈగల
చచిర్చిపయయ కూడ.

చచిర్చిపయన  ఈగలనసటిన  దసెలనప్టెండ
వరచేసి  కిపప్టెందపడేససూత  లకతపటాప డ
నేతగడ.  మొతతప్టెం  డబవబ్భై  ఈగల
లకతతలాయ.  "ఒకత  దబబ్బుక  డబవబ్భై
దయతల!"  అన  వాడకి  చలా
సప్టెంతోషమెవపయప్టెంద. 

చచిర్చిపయన ఈగలస మళల మళల లకతపటిపన
కొదీద వాడ సప్టెంతోషప్టెం రటిపప్టెంపవప్టెంద. తన లపల
మహాతతరమెవన  శకిత  ఏద  ఉదయప్టెంచినటప ,

తన గొపప వీరయధుడ అయపయనటల
వాడకి అనపిప్టెంచసగిప్టెంద.  ఒకే దబబ్బుక డబవబ్భై
డబవబ్భై  పడణాల  తీసినప్టెందుక  వాడ
గరతప్టెంతోట,  అతశయప్టెంతోట  ఉబిబ్బు-
పయడ. 
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ఇక ఆ రోజప్టెంత వాడ ఒక సెప్టెంట మీటర
బటప  కూడ నేయలేదు.  ఊరప్టెంత కలయ
తరగి,  కనపిప్టెంచిన  వాడకలాల  "ఇదగ  ఈ
చేతోతటే!!  ఒకత  చరపతో  డబవబ్భై  పడణాల
తీశ!  ఊరకేన?!”  అన  చెపపకవటప్టెం
మొదలపటాప డ. 

"చసూడప్టెండ!  ఇనేసళల గ  నేన  నేత  పనల
మనగి,  న శకత లస  గురతప్టెంచక,  జీవితనస
వకృధా చేసుకనసన.  నజప్టెంగ నేన ఎవర
అయత  ఉప్టెండల  చెపపమప్టెంటార?  అసల
నేన ఆ చకపవరతనే  అయ ఉప్టెండచుర్చి;  లేదా 
ఆయనేస  భయపటేప  డడగన  అవతరనస
కూడ  అయ  ఉప్టెండచుర్చి-  లేదా  వాళిలదదరోల
ఎవరో ఒకరస అయత ఉప్టెండచుర్చి! అరరమెవప్టెందా,

ఇవాలప నప్టెండ నేన మామసూల నేతగడన
కదు.  'సప్టెంచరప్టెంచే  వీరయధుడన'  నేన.

ఆ సప్టెంగత మీర గురతప్టెంచప్టెండ-  సప్టెంచరప్టెంల
ఉనస  వీర  యధుడస  నేన!"  అన  గటిపగ
అప్టెందరకీ  చెపపకప్టెంటసూ  తరగడ.

దానకి  తగినటప గ  మరసటి  రోజు
తెలలవారగనే  ఇరగు  పరగు  ఇళలకప్టెంటా

వళిల,  తనక కనబడడ్డ పత పలలలస,  ట కచే
గినెసలస  కొటప కొచర్చిడ.  వాటనసటిన  తన
దగరరనస  ఓ  మొదుద  చరమప  మకతతో
కలయగుటిప,  కవచప్టెంలాప్టెంటి దానస ఒకదానస
తయర చేశడ. 

ఆ  తరతత  తన  సప్టెంపదప్టెంచిన  ఓ  పత
బాణలన  తన  మతుప డవన  ఓ  పయప్టెంటర
దగరరక తీసుకళిళ, అతనచేత దానమీద పదద
అక్షరలల రయప్టెంచడ: "ఒక దబబ్బుక  70

పడణాల  తీసిన  వీరయధుడ  ఇతడే!"

అన! 

"న డల మీద అటాల  రసి ఉనస దానస
చదవి,  పపజలప్టెందరసూ  కొప్టెంచెప్టెం  కొప్టెంచెప్టెంగ



కొతతపలల                                                               57                                                        సెపపప్టెంబర  2016

కప్టెంపిప్టెంచిపతర  అనసడతన” . 

ఇవనస  చేసిన తరతత అతన ఇప్టెంటికి వళిళ
ఇలాల లన  ఆజా జ్ఞాపిప్టెంచడ-  "ఇదగ!  పత
కప్టెండన  ఒకదానస  బాగ  రదద,  నలలగ
మెరపిప్టెంచి  ఇవుత!”  అన.  "నజప్టెంగ
మెరసిపవాలద!  చసూసినవాళళ  కళళ
మరమటల  గొలవాల!" అనసడ.

"దానతో  ఏప్టెం  చేసత వు?  నెతతమీద
పటప కప్టెంటావా?”  అనసద  భారత,  ఒకిప్టెంత
అనమానప్టెంగ. 

"అవున.  సరగర కనకతనసవు!”  అనసడ
నేతగడ.  "వీరయధున  తల  మీద  ఆ
మాతపప్టెం బరవు ఉప్టెండల"

"కన దానకి రప్టెంధాడల ఉనసయ కదా, వాన
కరసత  నళళ  కరతయ  కదా?”  అనసద
భారత,  ఎలాగె వన  అతనచేత  ఈ  పనన
ఆపిప్టెంచలన. 

"మర మప్టెంచిద.  అపపడ తలప్టెంత చలలగ,

హాయగ ఉప్టెంటప్టెంద!  అటాల గే  ఉప్టెండనయత
చిలల లస!” ఆనతచర్చిడ వీరడ. 

"కన దీనకనస హాతప్టెండల్ వికరప్టెంగ ఉప్టెంద-

ఈ  హాతప్టెండల్  ఒకతట  లేకపత  ఇద
నజప్టెంగనే  శిరసత గణప్టెంగ  పనకొచుర్చిన!  "

అనసద భారత. 
"పిచిర్చిదాన,  నకేప్టెం  తెలసు?!  పపత
శిరసత గణప్టెంల  నప్టెండ  కనసప్టెం  కొనస
కొమమలవన  బయటికొచిర్చి  ఉప్టెండల.  అదే
అసల  రహసతప్టెం"  అనసడ  నేతగడ
గరతప్టెంగ. 

చివరకి  "నయషపప్టెం"  అనేసిప్టెంద  భారత,
కప్టెండన మరప్టెంత గటిపగ రదుద తసూ.  "  న
గొరప  తలకి  ఇప్టెంతకప్టెంటే  గొపప  కిరటప్టెం
సరపదులే" అప్టెంటసూ. 

"బాగు  బాగు!  కనసప్టెం  ఇపపటికవన  న
గొపపతననస గురతప్టెంచవు.  అద చల!"  అన
నేతగడ  తన  కటిపన  కవచనస  ధరప్టెంచి,

తన తయర చేసుకనస కిరటప్టెం పటప కొన
కల నడకనే బయలదేర పయడ. 

అటాల  ఊర దాటేసరకి వాడకి ఓ పపకతన గడడ్డ
మసుత నస గురపప్టెం ఒకటి కనపిప్టెంచిప్టెంద.  గురపప
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యజమాన మలలర కొదద దసూరప్టెంల చెటప క
ఆనకొన కనకతునసడ. 

"ఇదగ- ఇదే, న యుదాద శతమ!” అనసడ
యధుడ గటిపగ- "ఇప్టెంతకలమసూ ఇద ఈ
మలలర  మసూటల  మససూత  బతకిప్టెంద.

ఇపపడ  ఇక  ఇద  న  శౌరత  పపతప
సుమాలన  మసుకళత ప్టెంద!”  అన  వాడ
గబ గబా గురపప్టెం మీదకి ఎకిత తోలబోయడ
దానస.  కన  అప్టెంతగ  అలవాట  లేన  ఆ
గురపప్టెం ఓమార గటిపగ సకిలప్టెంచి,  మప్టెందు
కళల  రప్టెండూ  ఒకేసర  పవకతతప్టెంద!  దాన
కళలకిపప్టెంద పడకప్టెండ ఉప్టెండేప్టెందుక జీనన,

కళళనస  పటప కొన  వపలాడసగడ
వీరయధుడ. 

గురపప సకిలప్టెంత విన కళళ తెరచి చసూసిన
మలలర  ఒకత  క్షణప్టెం బితతరపయ,  తరకొన
బిగరరగ  నవుతతసూ  "న  మహతతర
పప్టెంచకలాతణ  గురడనస  న  అనమత
లేకప్టెండ దప్టెంగిలసుత నసద  నవతన,  ఓ  న
నజమెవన  వీరయధుడ?!”  అన అరచడ
వటకరప్టెంగ.

"లేదు  లేదు!  చలలన  సయప్టెంతపప్టెం  వళ
అశతనస  ఇలా  వాతయమప్టెం
చేయప్టెంచేప్టెందుక  తీసుకళత నస.
యుదాద శతలక  వాతయమప్టెం  ఎప్టెంత
అవసరమ  నక  తెలీన  సప్టెంగత  కదు"

అనసడ నేతగడ, సమయససూస్ఫూరతతో. 

"థాప్టెంకూత!  కన  న  గురడనస  ఉనస  చోటే
వదల పరప, మరతదగ!” పళల  నసూరడ
గురపప యజమాన మలలర. 

"క్షమప్టెంచు  మతపమా!  యుదదరప్టెంగప్టెం
పిలసతప్టెంద. కలక్షయప్టెం కూడదు. వీరలప్టెంత
న కసమ చసూసుత నసర! దేశ హితప్టెం కసప్టెం
నవీత పప్టెంచకలాతణ గురడనస తతగప్టెం చేయక
తపపదు!”  అన  అరచి,  అరచేతోత  గురడనస
చెళళన  చరచి  మప్టెందుక  దసూకిప్టెంచి,

క్షణప్టెంల కనమరగయతడ నేతగడ.

(మసూడ  భాగల  ధార  వాహికల  ఇద
మొదటి భాగప్టెం.  ఆ తరతత ఏప్టెం జరగిప్టెంద
వచేర్చి  సప్టెంచికల చసూదుద ర!  అప్టెంత  వరకూ
టనరన..టనరన!
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యువరణ-పిలల 
మసూలప్టెం: యసూరోపియన జానపద కథ.                                       అనసరణ: నరయణ, కొతతపలల

యువరణ  ఏరయల్ కి  ఈ  మధతనే
పళట లయప్టెంద.  ఫిలప్ యువరజు అప్టెందగడ,

వీరడనసూ.  వాళిలదదరసూ  ఒకరకొకర  తగిన
జప్టెంట.  రజావార వాళలకి  రజాతనసపపగిప్టెంచి
విశడప్టెంత తీసుకప్టెందామనకనసర. 

అప్టెంతలనే అనకన ఉపదతవప్టెం ఒకటి వచిర్చి
పడప్టెంద.  విహారనకన  ఒప్టెంటరగ  వళిలన
యువరణ ఏరయల్ తరగిరలేదు. 

రజతమప్టెంతటా  వతుకలాట  మొదలవప్టెంద.

ఎకతడ ఏరయల్ జాడలేదు.  ఆమె జాడన
కనగొనసవారకి  కటి  రసూపయల
బహమత  పపకటిప్టెంచర  రజుగర.

అయన  ఏరయల్  జాడ  తెలయరలేదు.

రజావార  రణవార  మనవాతధతో
కకృప్టెంగిపసగర.  అలల డ  ఫిలప్  మనషి
మనషిగ లేడ. 

కొదదరోజుల  ఇలా  గడచక  "మామయత!
ఇకలాభప్టెం  లేదు.  నేనే  సతయప్టెంగ వళత న.
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ఏడ ఖప్టెండలల ఏరయల్ ఎకతడనస వదకి
తెసత న." అన గురపప్టెం ఎకిత బయలేదరడ. 

మప్టెందుగ  వాళల  రజతప  అడవిల
కొదదరోజుల  గడపి,  అప్టెంగుళప్టెం  అప్టెంగుళప్టెం
పరశధప్టెంచడ  రజకమారడ.  ఎకతడ
అతనకి ఎలాప్టెంటి ఆధారల కనపిప్టెంచలేదు. 

అప్టెంతలనే అతన కళల ఎదురగ ఓ పమ-

మెలలగ  చెటప  మీదకి  ఎగ  బాడకిప్టెంద.  చెటప
మీద  ఉనస  గసూటల  పక్షి  పిలలల  పడణ
భయప్టెంతో అరవసగయ. యువరజు ఫిలప్
చేతలన చురకతత  తటాలన పవకి లేచిప్టెంద.

ఆ పమన రప్టెండ మకతల చేససిప్టెంద. 

సరగ అదే సమయనకి తరగి వచిర్చిన తలల
పక్షి,  తప్టెండత  పక్షి  భదతప్టెంగ  ఉనస  పిలలలస
చసూసుకొన మరసిపయయ.  చెటప  కిపప్టెంద
నలబడ  వాటి  రకన  గమనప్టెంచిన
యువరజు  చిరనవుతతో  మప్టెందుక
కదలాడ.  అప్టెంతలనే  ధగధగ  లాడతునస
కిరటప్టెం  ఒకటి  అతన  మప్టెందుక  వచిర్చి
పడప్టెంద. 

ఫిలప్  ఆ  కిరటానస  పటప కొన  'అద  ఎటాల
వచిర్చి  పడప్టెందా'  అన పవకి  చసూశడ.  చెటప
మీద  పక్షుల  జప్టెంట అతన  వవపకే  చసూససూత
విప్టెంత గొప్టెంతులతో అరవసగయ. 

"మీర  నకేప్టెం  చెబుతునసరో  అరరప్టెం
కవటేలదు" అనసడ యువరజు వాటితో. 

పక్షుల ఇప్టెంక గటిపగ అరచయ. అప్టెంతలనే
వాటిల  ఒకటి  తటాలన  ఎగిర  వచిర్చిప్టెంద.

నేరగ  యువరజు  చేతలన  కిరటానస
ఎగరేసుకపయప్టెంద! 

యువరజు  గురపమెకిత  ఆ  పక్షిన
అనసరప్టెంచడ.  పక్షి  చలా  దసూరప్టెం
ఎగురతసూ పయప్టెంద.  అడవి ఇప్టెంక ఇప్టెంక
దటపప్టెంగ  మారప్టెంద.  ఇపపడ  యువరజు
ఉనస పడప్టెంతప్టెం అప్టెంతగ నర సప్టెంచరప్టెం లేనద.

విరగిపడన కటపల,  పలలల ఎకతడ వకతడే
మటిపల  కలసిపతునసయ.  పక్షుల
కిలకిలల,  ఏటి  గలగలల  తపప  ఎకతడ
ఇప్టెంక  వరే  ఏ  శబాద లసూ  వినబడటప్టెం  లేదు.

నేలప్టెంత చితతడ చితతడగ ఉప్టెంద.  ఆ నేలల
ఎవరవో కలగురత ల...! 
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పక్షిన,  పదమదతలస  గమనససూత మప్టెందుక
సగడ  యువరజు  ఫిలప్.  రన  రన
చెటల  మరప్టెంత దటపప్టెంగ మారయ.  చీకటి
పడసగిప్టెంద.  యువరజు ఆ రతతకి అకతడే
చెటల మీద పడకొన విశడప్టెంత తీసుకనసడ.

ఉదయనేస లేచి చసూసత- కిపప్టెంద కటేపసిన గురపప్టెం
మాయప్టెం! 

చేసదేమనసద?! యువరజుకి మెలలగ చెటప
దగి, కలనడకనే మప్టెందుక సగడ. కొదద
దసూరప్టెం పయ సరకి,  కొప్టెండ గల జాడన,

అతనకి గురపప సకిలప్టెంత ఒకటి వినపిప్టెంచిప్టెంద.

అటగ  పరగుపటాప య,  అతన  కళల .
కొదద  సపటికి  ఫిలప్  ఒక  విశలమెవన  గడడ్డ
మెవదాననస  చేరకనసడ.  నేల  మీదప్టెంత
ఒతుత గ గడడ్డ  పరచుకొన ఉనసద.  ఎదురగ
ఓ జలపతప్టెం.. సనసగ శబదప్టెం చేసతప్టెంద. గురపప్టెం
జాడలేదు. 

యువరజు  చకచక  జలపతనస
సమీపిప్టెంచడ.  చలలన  ఆ  నేలల  మఖప్టెం
కడకొతన  సదతీరడ.  చలలటి  ఆ  నళల
అతనకి  ఒక  కొతత  ఉతల్సిహానస,  శకితన

ఇచర్చియ.  అప్టెంతలనే మళల ఒకసర గురపప
సకిలప్టెంత!!   సప్టెందేహప్టెంలేదు-  అద  తన
గురపమ! 

యువరజు ఆ పపదేశప్టెం అప్టెంతటా
గలప్టెంచడ.  జలపతప్టెం,  కొప్టెండ  గడడ్డ  తపప
మరేమీ లేనద ఈ పపదేశప్టెం.  మర తన గురపప్టెం
ఎకతడప్టెండ ఉప్టెంటప్టెంద? 

అనస  వవపలా  కలయ  జూసడ  ఫిలప్.

ఎకతడ గురప ప్టెం జాడ లేదు.  అయత దపిపక
గొనస  యువరజున  జలపతప్టెం
ఆకరరప్టెంచిప్టెంద.  మెలలగ  అతన  దాన  వవపక
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నడచడ..  జలపతనకి వనకవవపన చీకటల
దాకొతన ఉనసద ఒక గుహ! 

యువరజు  కతతన  చేతబసూన  ధవరతప్టెంగ
గుహలకి పపవశిప్టెంచడ.  అదేమీ చినస గుహ
కదు-  చలా దసూరమ సగిప్టెంద,  సరప్టెంగప్టెం
లాగ.  ఫిలప్  యువరజు  ధవరతప్టెంగ  ఆ
సరప్టెంగప్టెంల నడక సగిప్టెంచడ. 

సరప్టెంగప్టెం  అప్టెంత  చీకటి  నప్టెండ  ఉనసద.

అయత  అకతడకతడ  కొప్టెండ  బప్టెండల
మధతల  ఉనస  సప్టెందుల  గుప్టెండ  బయటి
కప్టెంత  లనకి  వసుత నసద.  గుహ  చివరకలాల
చేరకనస  యువరజుక  ఆశర్చిరతమెవప్టెంద.

గుహ  ఇపపడ  విశలమెవన  ఒక  పదద
పడప్టెంగణప్టెంలకి  తెరచుకనసద.  అప్టెందుల
ఒక మసూలన తన గురపప్టెం! 

యువరజు  ఫిలప్  గబగబా  అటవవప
అడగుల  వశడ.  గురపప్టెం  అతనస  చసూసి
సప్టెంతోషపడప్టెంద.  కనసర  కరర్చిప్టెంద.  అతన
కూడ గురడనస నమరడ.  దానకి ఎలాప్టెంటి
గయల కలేదన నరద రణ చేసుకనసడ.

అయత  దాన  కళల నస  పటప కొన  ఎప్టెంత

లాగిన అద మాతపప్టెం కదలేలదు! 

అప్టెంతల అకతడ గడకనస చినస తలపకటి
అతన దకృషిపన ఆకరరప్టెంచిప్టెంద.  తలప తటిపన
యువరజు  ఎలాప్టెంటి  జవాబు  రలేదు.

అయత  తలప  మాతపప్టెం  మెలలగ
తెరచుకనసద. 

లపల గదుల ఖాళగ ఉనసయ.  అయత
ఒక  మసూలప్టెంగ  కిరటప్టెం  ఒకటి  పడ
కనపిప్టెంచిప్టెంద!  యువరజు సప్టెంతోషప్టెంగ వళిల
ఆ  కిరటానస  పరశీలప్టెంచడ.  అప్టెంతక
మప్టెందు తనక అడవిల దరకిన  కిరటప్టెం
లాప్టెంటిదే  ఇద!  అయత  దానన  పక్షి
ఎతుత కళిలప్టెంద కదా, ఇద మరకటేమ. 

యువరజు  ఆ  కిరటానస  తీసుకొన
పరశీలప్టెంచడ.  దానస  తన  తలమీద
పటప కొన,  వనకిత తరగి వచిర్చి,  అనస వవపలా
చసూశడ.  'ఎవరవన  ఉనసరేమ'  అన
అరచడ.   జవాబు  లేన  నశరబదప్టెం...!

యువరజు  నటసూపరససూత  తరగి  గురపప్టెం
ఎకతబోయడ- 
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అప్టెంతల అతన తలపవన ఉనస కిరటప్టెం కసత
జార,  గురపప్టెం  మీద  పడప్టెంద.  చితపప్టెం!

మరక్షణప్టెం  గురపప్టెం  యువరణగ
మారపయప్టెంద! 

"కన యువరణ  ఇప్టెంత పదదగ ఉప్టెందేప్టెంటి?"

అన ఆశర్చిరతపయడ ఫిలప్.  ఎప్టెందుకప్టెంటే
ఇపపడ  అతన  యువరణ  మకళల
ఎతుత క కూడ రలేదు! 

"ఏప్టెంటిద, యువరణ ఏరయల్?!" అన

అరవబోయడ  అతన.  అయత  అతన
గొప్టెంతు ఇదవరకలా రనే లేదు..!  కేవలప్టెం
"మాతవ  మాతవ"  అన  శబదప్టెం  మాతపప్టెం
వలవడప్టెంద!! 

యువరజు  ఫిలప్  ఇపపడక  పిలలగ
మారపయడ!! 

అతన  గటిపగ  అరససూత  ఏదేద  చెపపలన
యువరణ  కళలన  రసుకప్టెంటసూ
తరగడ. 

అయత  యువరణ  తన  ఎవరో  గురత
పటపనే  లేదు.  పిలలన  మదుద  చేససూత"  ఏప్టెంటి
పిలీల! ఏప్టెంటి పిలీల!" అన మాతపప్టెం అప్టెంటనసద!

యువరజు  కళలలల  నళల  తరగయ.  "ఏప్టెం
జరగుతునసద,  ఎప్టెందుకిలాగ?  తనకి  పిలల
రసూపప్టెం ఎప్టెందుకొచిర్చిప్టెంద?  యువరణ గురపప్టెం
ఎలా  అయప్టెంద?!"  అప్టెంతులేననస  పపశసల
అతన చిటిప పిలల మెదడన తొలచేశయ. 

ఇప్టెంతల  పిటప  ఒకటి  విప్టెంతగ
అరచుకప్టెంటసూ  అకతడకి  వచిర్చిప్టెంద.  తన
కళలతో  పటప కొన  ఉనస  మరో  కిరటానస



కొతతపలల                                                               64                                                        సెపపప్టెంబర  2016

తటాలన పిలల మీదకి జారవిడచిప్టెంద. 

మరక్షణప్టెం యువరజుకి అసల రసూపప్టెం
పడపితప్టెంచిప్టెంద!  యువరణ  మఖప్టెం
విపపరప్టెంద. 

సప్టెంతోషప్టెంతో  వాళిలదదరసూ  కొదదసప  ఈ
లకనస  మరర్చిపయర.  ఆ  తరవాత 

ఇదదరసూ  గుహల  నప్టెంచి  వచిర్చిన  దారనే
బయటపడ  నడకసగిప్టెంచర.  రజాతనస
చేరకనసర. 

అసల  యువరణ  గురపప్టెం  ఎప్టెందుకవప్టెందీ,

యువరజు  పిలలగ  ఎప్టెందుక  మారప్టెందీ,

తరగి  వాళల  ఇదదరకి  యధారసూపల
ఎప్టెందుకొచిర్చిప్టెందీ  అరరమెవప్టెందా?  యువరణన
ఓ  మప్టెంతపగతెత  ఎతుత కళిళప్టెందట!  ఆమెన
గురపప్టెంగ  మారేర్చిసిప్టెందట!  ఆమెన
కపడలప్టెంటే  ఓ  కిరటప్టెం  కవాల.  దానస
ఉపయగిప్టెంచినవాడ పిలల ఐపతడ. మళళ
వాడ మనషి అవాతలప్టెంటే ఇపపడ రప్టెండో
కిరటప్టెం కవాల.   పక్షుల పణతమా అన ఆ
రప్టెండ  కిరటాలసూ  వీళలక
దరకయనసమాట! అదీ కథ!!

  తలల బోడలవన తలపల బోడలా?

ఎనమద వప్టెంటప కలనస ఓ మసలాయన మప్టెంగల షపక వళళడ. 

బారబ్బుర (విసుగరన, వటకరప్టెంగన) :  తతగరసూ! వప్టెంటప కలస కప్టెంట చెయతమప్టెంటార,  

కట చెయతమప్టెంటారప్టెండ?!

తతగర (ఠీవిగ అదదప్టెంలకి చసూసి మరసిపతసూ):  రప్టెండూ కదు, రప్టెంగు వయ!

బారబ్బుర: ఆహ!!! 
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పదాలస వతకి పటప కప్టెండ!
ఎప్టెండల, యువరజు, క్షమాపణ. మసగళల , గరవప్టెం, నరషయప్టెం, పరచయప్టెం, సమాడజతప్టెం, 

చీమల, ఉదయప్టెం, మరతద, గయప్టెం, సప్టెంబప్టెంధ ప్టెం, ఆకల, సరయ, చెవతనతప్టెం, అసధతప్టెం, 

సప్టెందేహప్టెం, కరణప్టెం, పశువుల:- ఈ పదాలనస కిపప్టెంద పటిపకల దాగునసయ-నలవుగ, అడడ్డప్టెంగ, 

వాలగ, కిపప్టెంద నప్టెండ పవకి -ఎటపడత అట! వాటిన వతకి వాటి చుటసూప గుప్టెండడల గీయప్టెండ!

ద రత మ సప్టెం  గ  జతప్టెం మాడ స  రో డ మ చెవ
స  అ క  ద క మ ల   ల మ మ మొ త
ర క్ష మా ప ణ క  డ వు గత ణప్టెం వప్టెం నతప్టెం
య  డ  ఆ భో  ఆ వా య శు ల ర మ మా
ప మ ఎప్టెం డ ల  ల య ప త క వ క

వప్టెం ర  ఆ క ద ఉ న సప్టెం మ ధతప్టెం ఆ చీ
మ సప్టెం చ  ఎప్టెం ద యు  ధతప్టెం డ క స ణప్టెం మ
ద బ  ల యప్టెం గత మ వ స  చ మ గ ల
సప్టెం ర ఉ రష వప్టెం మ డ ర అ క య ళల

బప్టెం దే డ న యప్టెం గ  మ  ల జు వప్టెం గత  కీ
ధప్టెం వ హప్టెం మొ ల యప్టెం షప  ఈ  ర ల  టి క
అ భా గత ప త గ మీ  గ  భా  కి గీ పప్టెం
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పదరప్టెంగప్టెం-86
నరతహణ: డ. సిర, మరతలగసూడ, నలరప్టెండ జలాల , తెలప్టెంగణ రషప గప్టెం

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12

అడడ్డప్టెం:

1. 'లకబప్టెంద' న సరచేసత వచేర్చి ఎడర మొకత! (4)

5. మన మఖప్టెంల- కదలప్టెంచగల ఎమక (3)

6. నక్షతపమ, మరోలా (2) 

7. 'కనక' తరగబడప్టెంద! (3)

8. నటకల పపదరరప్టెంచే చోట (4)

10. భారతదేశప్టెంల అత పడవవన నద (2)

11. 'పేరకనసద' ల మొదటి రప్టెండక్షరల (2)

12. శివుడ వాహనప్టెం!? (5)

అడడ్డప్టెం-నలవు ఆధారల సహాయప్టెంతో ఈ గడల
న నప్టెంపగలరేమ చసూడప్టెండ. 

నప్టెంపిన పదరప్టెంగనస, కేవలప్టెం పసుప కరడ్డ పవ  రసి, 

మాక అప్టెందేటల  పప్టెంపప్టెండ.  

మీ బడ పేర, తరగత, మీవాళల  ఫోన నప్టెంబర  
తపపక రయప్టెండ. 

సరవన సమాధానప్టెం రసి ఎప్టెంపికవన మగురర పిలలలక 
 కొతతపలల - 87 న  బహమతగ పప్టెంపిసత ప్టెం!

నలవు:

1. 'కదనప్టెం' అప్టెంటే యుదదప్టెం, మర యుదదప్టెం జరగే 
చోటన ఏమన పిలసత ర (5)

2. 'లవకశ' ల మొదటి రప్టెండక్షరల (2)

3. పదద రయ (2)

4. సతతభామ చేతల చప్టెంపబడన రక్షసుడ (6)

6. దీరరప్టెం ఉప్టెండే తన (2)

7. 'పన' అప్టెంటే? (2)

9. ఆకశనకి మరో పేర (3)

11. 'పేరల 'కి ఏకవచనప్టెం (2)



 NEFT TRANSFER  కోససం అకర్కెసంటు వివరల:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902
(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా పపతిసార రన. 50 అదనసంగా 
చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ కటపకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ 
చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాప కులో ఉనర్నె
సెటుల్లో

(సుమారగా)

వెల (రన)

(పోసపజి రన 50  అదనసం)

1 2011 set 9 18 180

2 2012 Set 11 24 220

3 2013 Set 7 17 175

4 2014 Set 10 450 250

5 2015 Set 7 1099 175
                                                                                                                                                   

కొతసపలల్లోన మీ మితుప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసపజీ మరయ యసెన్సుమర్మాస్ ఛారరల కలపి)

ససంసర్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసుప లో పసంపబడతయి.

Transfer వివరలన 
మాకు మయిల్ దార్వర 
తెలయజయసండి:

team@ kottapalli.in

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మయిల : team@kottapalli.in 



పరిశుభభ్రత
                                                                      డ.ఆర. హిమశ, 9 వ తరగత, రాధ ససస్కూల్ ఆఫ్ లరిరర్నింగ, అనర్నింతపురర్నిం.

అనర్నింతపురర్నింలో నరేష, సుజన,  రాజు ముగగ్గురస  మర్నించి మితత్రు ల, వాళళ్ళు జిలల  పరిషత్ ఉనరత పాఠశాలలో 6 వ తరగత
చదువుతనరర. వారికి ఆటలర్నింటే పాప్రాణర్నిం. అలగే చదువులస బాగా చదివేవార. 

ఒక రోజు ఆటల ఆడుతర్నిండగా  సుజన కళళ్ళు తరిగి కిర్నింద పడపోయాడు, అది చససిన నరేష, రాజు భయపడ గటట్టిగా 
ఏడడ్చార. దగగ్గురలో ఉనర వావ్యాయామ ఉపాధవ్యాయుల వారిని ఓదారిడ్చా సుజన ను ఆసుపతభ్రకి తీసుకెళళ్ళుర.

ఆసుపతభ్రలో డకట్టిర రకకపరక చసి సుజన క  డర్నింగసవ్యా జజరర్నిం  వచిడ్చార్నింది“ ” , ఇది పత్రుమాదకరమమైన జజరర్నిం! జాగత్రుతకగా 
ఉర్నిండల.  ఇది దోమల వలల వసుక ర్నింది. ఈ మధవ్యా కాలర్నింలో దోమల వలల చాల జబబ్బుల వసుక నరయ. పరిసరాల శుభభ్రర్నింగా
ఉర్నిండల.  ఎకస్కూడ నీళళ్ళు నిలవ ఉర్నింటే అకస్కూడ దోమల పెరగతాయ.  వాటని పెరగనీయకర్నిండ తగిన జాగత్రుతకల 
తీసుకవాల  అనరర” .

ఈ మాటల రాజును, నరేష ను ఆలోచిర్నింపజేసాయ.  తమ సరహితడకి వచిడ్చాన జజరర్నిం ఇర్నింకెవరికీ రాకూడదని 
నిశడ్చాయర్నించుకనరర వాళళ్ళు.  బడలో పిలలలర్నిందరికీ  ఈ విషయర్నిం చెపాప్పార. ఇర్నింటకి వెళళ్ళు తలలదర్నిండుత్రు లకి చెపాప్పార. 

పెదద్దలెవజరస సరిగా సప్పార్నిందిర్నించలేదు.  దార్నింతో  రాజు, నరేష మిగిలన పిలలలర్నిందరినీ  కలపుకొని పాఠశాల పరిసరాలలో నీళళ్ళు
నిలవ ఉనరచోటలను, చెతాక  చెదారర్నిం ఉనర చోటలను శుభభ్రర్నిం చసార.  అర్నింతటతో ఆగిపోకర్నిండ తమ ఇర్నింట చుటట్టి  పత్రుకస్కూల, 

అర్నిందరస నడచ దారల పత్రుకస్కూన కూడ శుభభ్రర్నిం చయట ర్నిం మొదల పెటట్టి ర.

ఆ సమయర్నింలో  అటగా పోతనర రమేష అనే అతనొకతను వీళళ్ళును చససి- 'ఇదర్నింట పిలలలస?!  మీరర్నింతా ఏర్నిం 
చసుక నరరికస్కూడ?” అని అడగాడు.  జరిగిన సర్నింగతల అనీర  చెపాప్పార వాళళ్ళు.   "పిలలలస! మీర చాల మర్నించి పని 
చసుక నరర.   పెదద్దవాళలవరస మీక సహకరిర్నించటేలదా? అనరడతను.   మౌనర్నింగా ఉనర పిలలలర చససి అతను సర్నింగత 
అరర ర్నించసుకొని, “ఏమీ పరేలదు- మీక నేను సహకరిసాక ను!” అని చెపిప్పా వెళళ్ళుడు.

" 'సహకరిసాక ను' అని చెపిప్పా ఏమీ చయకర్నిండ వెళల డు చసడర్నిండరా" అని పిలలల నవుజకనరర. అయతే మరసట 
రోజు దినపతభ్రకలో నేట బాలలే రేపట పరల అనడనికి చకస్కూట ఉదాహరణ“ -  అనర్నింతపురర్నిం జిలల  పరిషత్ పాఠశాల 
పిలలల చసుక నర పని అమోఘర్నిం"  అని ఒక పెదద్దఫోట,  ఎవరో  రమేషట-  రాసిన ఒక చకస్కూట ఆరిట్టికల్ పత్రుతవ్యాకమమైనయ! 

ఈ వారకని చదివిన తలలదర్నిండుత్రు ల సర్నింతోష పడడ ర;  దానితో బాట "మేము పెదద్దవాళలమమై ఉర్నిండీ ఏమీ చయలేద" అని 
సిగగ్గుకూడ పడడ ర.   పిలలలతో కలసి  వాళళ్ళు కూడ పనిలోకి దిగార.  అనతకాలర్నింలోనే 'అనర్నింతపురర్నిం జిలల  అర్నింటే 
రోగాల లేని జిలల ' అని పేర వచిడ్చార్నింది! 
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